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Sammanfattning 
 

Psykisk ohälsa är ett vanligt problem hos primärvårdens patienter men 
endast en bråkdel träffar psykolog eller kurator. Därmed finns ett 
behov av hälsofrämjande insatser som ökar patientflödet. Fokuserad 
Acceptance and Commitment Therapy (FACT) verkar möta dessa 
behov. I denna studie användes Single-Case Experimental Design för 
att undersöka behandlingens effekt på välmående och att leva i 
värderad riktning. Deltagarnas nöjdhet mättes med CSQ-8 och även 
följsamhet kontrollerades. Inga symptominventarier användes vilket 
diskuteras. Resultatet indikerar att behandlingen haft viss effekt på 
välmående och värderad riktning men att förändringen inte var kliniskt 
signifikant. Merparten av deltagarna upplevde att behandlingen inte 
mötte deras behov och följsamheten var låg. Mer forskning behövs för 
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Abstract 
 

Mental illness is common within primary care. Only a fraction of the 
patients meets a psychologist or counsellor. There is a need for health 
enhancing treatments that increase the patient flow. Focused 
Acceptance and Commitment Therapy (FACT) appear to meet these 
requirements. In the current study, Single-Case experimental design 
was used to investigate the effects of treatment on well-being and 
valued living. Satisfaction with treatment was measured with CSQ-8 
and adherence was controlled for. Symptoms were not measured which 
is discussed. The result indicates that FACT had some effects on well-
being and valued living, but the change was not clinically significant. 
Most of the participants reported that the treatment was not 
satisfactory, and adherence was low. More research is needed to 
explore for whom FACT is helpful.  
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Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy - en hälsofrämjande insats i 

primärvården   

Att må bra och ha god hälsa är för de allra flesta mycket viktigt. Vid problem med hälsan 

utgör primärvården första linjens sjukvård för de flesta åkommor. Primärvården blir således 

en instans som hanterar en stor patientgrupp med en mängd olika problem. Fysiska besvär har 

länge varit den dominerande orsaken till besöken på vårdcentralerna (Hemström, 2012) och 

ett vanligt mål har varit att bota dessa patienter genom att eliminera symptomen. Numera är 

det en majoritet av primärvårdens patienter som söker hjälp på grund av psykiska besvär 

(Åsbring, Dal, Ohrling & Dalman, 2014), men trots det får endast ett fåtal träffa kurator eller 

psykolog. Dessutom verkar det som att behandling även här sker genom ett fokus på 

symptomlindring vilket kanske inte är det bästa sättet att förhålla sig till psykisk ohälsa. Med 

en förändrad patientgrupp är det troligt att primärvårdens verksamhet och insatser till viss del 

också behöver förändras för att bättre möta upp det behov som finns. Att hitta sätt för att 

bättre ta tillvara på de resurser som finns och att göra det hälsofrämjande uppdraget ännu mer 

centralt skulle kunna vara viktiga delar för att fler människor med psykisk ohälsa ska bli 

hjälpta. 

Att arbeta hälsofrämjande 

Hälsofrämjande insatser innebär ett fokus på att stärka människors upplevelse av 

välbefinnande (Socialstyrelsen, 2009a). Välbefinnande är en central komponent i 

hälsobegreppet och kan anses vara viktigare än frånvaro av symptom beroende på hur 

definitionen av hälsa (WHO, 1948) tolkas. Forskning har visat att det hos människor 

oberoende grupptillhörighet och objektiv hälsostatus finns ett tydligt samband mellan 

upplevd hälsa och förmåga att kunna ägna sig åt meningsfulla aktiviteter (Baumann, 1961; 

Benyamini, Leventhal & Leventhal, 2003). Därav tycks insatser som hjälper människor att 

kunna ägna sig mer åt sådana aktiviteter vara en viktig del i ett hälsofrämjande arbete.  
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 I dagsläget verkar det dock som att de flesta patienter söker vård just för att de vill bli 

av med symptom av olika slag och symptomlindring verkar också vara ett vanligt mål i 

vården. Detta kan tyckas gå i linje med Maslows behovstrappa (Maslow, 1943) som utgår 

från att basala fysiska behov bör omhändertas först innan individen kan tillgodogöra sig 

interventioner riktade mot mer avancerade behov såsom personlig utveckling och 

meningsfullhet. Det saknas dock empiriskt stöd för att behov måste adresseras enligt den 

sekvens som teorin påstår (Wahba & Bridwell, 1976). Detta öppnar upp för möjligheten att 

hälsofrämjande insatser kan vara viktiga och effektiva även för individer med symptom 

närvarande. Vid kroniska besvär men också när missnöje med livet är en tydlig ohälsofaktor 

trots frånvaro av symptom så blir det problematiskt att arbeta utifrån en målsättning om 

symptomreduktion. Detta belyser behovet av ett hälsofrämjande perspektiv där fokus kan 

riktas mot att öka andra hälsofaktorer för att inte riskera att fastna i symptomlindring som 

enda lösning i de lägen då detta inte är möjligt (Socialstyrelsen, 2009b). 

 Ett alltför stort fokus på symptom och symptomreduktion skulle kanske också kunna 

förvärra problemen. Symptomperceptionsmodellen (Linton, 2005) som beskrivs nedan (figur 

1) utgår från teorin att människors uppmärksamhet tenderar att styras till sådant som utifrån 

kontext och tidigare erfarenheter tolkas som farligt vilket under historien haft stort 

överlevnadsvärde (Eccleston och Crombes, 1999; Öhman, Flykt och Esteves, 2001). 

Nuförtiden är det sällan signaler innebär en livshotande fara men negativa tankar och känslor 

riskerar att leda till att symptom tolkas som mer allvarliga (Tang et. al., 2009; Petrie & 

Weinman, 2006). Tendensen att välja undvikande beteenden som minskar obehaget på kort 

sikt kan istället bidra till att symptomen vidmakthålls och det utvecklas en hypervigilans med 

ännu mer uppmärksamhet på symptom (Eccleston & Crombez, 1999; Linton 2013). Här är 

det lätt att fastna i en ond spiral med allt sämre välbefinnande som konsekvens.  
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Figur 1. Symptomperceptionsmodellen (fritt efter Linton, 2005).  

Att helt eliminera symptom är kanske inte heller befogat. Vanliga symptom som 

smärta, nedstämdhet och oro (APA, 2013) är något som upplevs i olika grad hos alla 

människor och är inte nödvändigtvis ett tecken på sjukdom. Tvärtom kan känslor och 

kroppsliga symptom vara viktiga signaler på att förändring behöver ske (Eccleston & 

Crombez, 1999). Utifrån ett sådant perspektiv vore symptomeliminering inte 

eftersträvansvärt utan behandling borde snarare angripa någon av de kognitioner och 

beteenden som vidmakthåller problemen.  

Ett synsätt är att beteenden är den komponent som är mest fördelaktig att utgå ifrån 

för att påverka människors hälsa i en positiv riktning. Bland annat anses yttre beteenden vara 

lättare att arbeta med i behandling då de är konkreta, går att observera och att det därmed är 
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enklare att se om en förändring faktiskt sker (Barlow, Nock & Hersen, 2009; Linton, 

Bergbom & Flink, 2013). Även utifrån det som beskrivits ovan kring upplevt välbefinnande 

och vikten av meningsfulla aktiviteter kan beteende anses vara en naturlig utgångspunkt i ett 

hälsofrämjande arbete. 

Primärvårdens förutsättningar 

Patientgruppen som söker sig till primärvården är stor och det finns ett framträdande behov 

av hjälpsamma insatser som många kan ta del av. Enligt SKL (2016) har antalet besök hos 

vårdcentralerna ökat med nästan en miljon från år 2015 till 2016 och psykisk ohälsa, för sig 

självt eller i kombination med andra problem, är den vanligaste orsaken till besöken tätt följt 

av smärtproblematik och hjärt-och kärlsjukdom (Kallioinen, Bernhardsson, Grohp, Lisspers 

& Sundin, 2010; Åsbring et. al., 2014). Detta är en naturlig följd av att den psykiska ohälsan 

har ökat i Sverige under många år. Den senaste mätningen visar att upp till 29 % av 

befolkningen lider av nedsatt psykisk hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

En femtedel av primärvårdens patienter söker hjälp på grund av psykisk ohälsa och 

trots detta är det bara tre procent som träffar kurator eller psykolog (Åsbring et. al., 2014). En 

möjlig anledning är bristande resurser, en annan att många patienter har komplexa besvär 

(Newby, Mewton & Andrews, 2017) vilket verkar kunna leda till en osäkerhet kring 

diagnostisering hos vissa yrkesgrupper (Mitchell, Vaze, & Rao, 2009; Wittchen, Kessler, 

Beesdo, Krause, & Hoyer, 2002). Samtidigt är det många av patienterna som endast har 

subkliniska besvär och alltså inte uppfyller kriterierna för någon diagnos (Åsbring et. al., 

2014). Det skulle kunna tänkas att patienter både med komplex och subklinisk problematik 

därmed inte får de psykologiska insatser de kanske är i behov av. 

Ett eftersträvansvärt mål för primärvården skulle vara att alla de som har behov av 

och skulle bli hjälpta av psykologisk behandling erbjuds detta. För att möjliggöra något 

sådant krävs insatser som tar tillvara på de resurser som finns och som kan skapa ett ökat 
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patientflöde. Ett format som används i Storbritannien är stepped-care där patienter startar 

med lågintensiva insatser för att sedan gå vidare till mer omfattande behandlingar (Clark et. 

al., 2009). En risk med ett sådant format skulle dock kunna vara att vissa patienter drabbas av 

behandlingströtthet och blir omotiverade till vidare behandling då den föregående inte 

fungerat. Ett alternativ är att direkt använda intensivare men kortare behandlingar som också 

kan genomföras i grupp. Kritiker till sådana behandlingsformer menar att kvantitet då går 

före kvalitet och att vården ”McDonaldiseras” (Strosahl, Robinson & Gustavsson, 2012). 

Emellertid verkar de flesta patienter ändå vilja bli hjälpta så fort som möjligt. Om kortare 

gruppbehandlingar kan vara lika effektiva som längre individuella kontakter skulle sådana 

insatser alltså kunna vara fördelaktiga både för patienterna och för vårdcentralernas 

verksamhet.   

Korttidsbehandling 

I primärvårdens uppdrag finns beskrivet att verksamheten ska erbjuda korttidsbehandlingar 

för dem med psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2016). Detta kan motiveras av Dos-

effektmodellen (Howard, Kopta, Krause & Orlinsky,1986) som visar att sambandet mellan 

antal sessioner och effekten av psykologisk behandling inte är linjärt utan att många patienter 

tycks uppleva de största förbättringarna i behandlingens början. Det verkar som att effekten 

planar ut någonstans mellan 8 (Baldwin, Berkeljon, Atkins, Olsen & Nielsen, 2009; Howard 

et. al., 1986) och 18 (Hansen, Lambert & Forman, 2002) sessioner. Idag finns flera 

evidensbaserade behandlingsmanualer som omfattas av just 8 till 18 sessioner, några exempel 

är behandling för paniksyndrom (Craske & Barlow, 2014), socialt ångestsyndrom (Heimberg 

& Magee, 2014), depression (Young, Rygh, Weinberger & Beck, 2014), sömnsvårigheter 

(Edinger & Carney, 2015) och den transdiagnostiska behandlingen Unified Protocol (UP) 

(Barlow et. al., 2010). 
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Förändring är svårt och ibland krävs också långa behandlingar. Baldwin och kollegor 

(2009) argumenterar för en Good-enough modell och hävdar att patienter stannar i terapi tills 

att de uppnått en godtagbar förbättring och sedan slutar. Författarna menar att det på så vis 

verkar finnas olika grupper av patienter som förbättras i olika takt. Primärvårdens 

patientgrupp med något lindrigare och mer kortvariga besvär än de i psykiatrin skulle 

rimligtvis kunna ha förutsättningar för snabbare förändringar. Det verkar dessutom vanligt att 

många primärvårdspatienter enbart närvarar vid ett första besök (Brown & Jones, 2005) och 

det blir därav viktigt att genomföra interventioner som kan vara hjälpsamma både direkt och i 

framtiden. En lösning som används i kognitiv beteendeterapi (KBT) är att lära ut verktyg för 

att patienten själv ska kunna fortsätta förändringsarbetet även efter avslutad behandling 

(Linton & Flink, 2011; Linton, Bergbom & Flink, 2013). En annan lösning är att endast 

planera för ett fåtal intensiva sessioner. Baldwin och kollegor (2009) fann att det var en 

marginell skillnad i effekt mellan åtta och tre sessioner. Utifrån det som är beskrivet ovan 

verkar det rimligt att primärvården skulle kunna erbjuda en korttidsbehandling med tre 

sessioner där förutsättningar kan skapas för patienterna att hantera både nuvarande och 

framtida besvär. Förhoppningen är att en så pass kort behandling kan motivera patienter att 

fullfölja och genomföra alla tre sessioner och därmed bli behandlade med den planerade 

dosen.  

Gruppbehandling 

Psykologisk korttidsbehandling skulle kunna vara en tillräckligt bra lösning för att möta 

primärvårdens behov, men att också göra detta i grupp skulle kunna vara ännu mer 

fördelaktigt. För det första kan en behandlare träffa flera patienter samtidigt. Dessutom verkar 

gruppbehandling ge jämförbara effekter som individuell behandling för en rad olika problem 

framförallt vid lätta till medelsvåra besvär (Bastien, Morin, Ouellet, Blais & Bouchard, 2004; 
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Morris et. al., 2016; Pozza & Dèttore, 2017; Sharp, Power & Swanson, 2004; Renjilian et. al., 

2001; Tucker & Oei, 2007). Med hjälp av gruppbehandlingar skulle alltså fler kunna få den 

hjälp de behöver snabbare samtidigt som verksamhetens kostnader skulle minska (Tucker & 

Oei, 2007).   

 Det finns andra effektiva och prisvärda behandlingar som kan ske via telefon eller 

internet istället för att vara förlagd vid vårdcentraler (Bastien et. al., 2004; Andersson, 

Rozental, Shafran & Carlbring, 2018). Patienterna skulle då komma ifrån de nackdelar som 

en behandlingsgrupp kan föra med sig såsom stigmatisering av enskilda patienters problem 

och svårigheter att få till ett jämt fördelat talutrymme. Dock verkar fördelarna med grupp 

ändå överväga nackdelarna då deltagarna får chans att öva upp sina sociala kompetenser, inte 

behöver känna sig ensamma med sina problem och kan dela lärdomar med varandra både av 

det som de lär sig i och utanför terapirummet (Tucker & Oei, 2007).  

 Med tanke på att det är till primärvårdens verksamhet patienter kommer med just den 

grad av besvär som lämpar sig väl för gruppbehandlingar vore det bra att jobba med 

korttidsbehandling i gruppformat både ur ett patient- och verksamhetsperspektiv.  

Transdiagnostisk behandling 

Idag kan det ta tid att fylla primärvårdens behandlingsgrupper då patienter måste uppfylla 

kriterier för specifika diagnoser för att inkluderas i en grupp. Detta blir problematiskt 

eftersom att de flesta patienter som tar kontakt med en vårdcentral uppvisar komorbiditet 

(Newby et. al., 2017) och en stor del har dessutom besvär av subklinisk karaktär (Åsbring et. 

al., 2014). Om en grupp kunde bestå av deltagare med olika typer av diagnoser och besvär 

skulle grupperna kunna fyllas och starta snabbare. 

Transdiagnostiska behandlingsmetoder riktas mot underliggande processer som anses 

gemensamma för flera diagnoser (Garland & Howard, 2014) och har också visats vara 

effektiva (García-Escalera, Chorot, Valiente, Reales & Sandín, 2016). Genom användandet 
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av en sådan metod skulle grupper kunna bestå av patienter med olika problem. Även de som 

inte fullt ut uppfyller kriterierna för en diagnos kan inkluderas i dessa grupper. En 

transdiagnostisk behandlingsmetod skulle också kunna underlätta för behandlare som på så 

vis kan koncentrera sig på att bli duktiga i användandet av ett protokoll istället för flera 

diagnosspecifika (Meidlinger & Hope, 2017).  

En oro som finns med att frångå de välanvända och fungerande diagnosspecifika 

behandlingarna är att det kanske skulle ta bort den sociala igenkänningsfaktorn för 

patienterna. Men eftersom att grunden i det transdiagnostiska synsättet handlar om att olika 

diagnoser och besvär trots allt kan drivas av samma underliggande mekanismer (Garland & 

Howard, 2014) så borde patienterna ändå uppleva att har de mycket gemensamt.  

  Sammantaget verkar det alltså gynnsamt att också lägga till det transdiagnostiska 

perspektivet i utformningen av en insats som ska främja hälsa hos primärvårdens patienter.  

En behandling som uppfyller primärvårdens behov 

När det kommer till psykisk ohälsa skulle primärvården alltså kunna gynnas av att arbeta mer 

hälsofrämjande med mindre fokus på symptom och använda sig av korta transdiagnostiska 

gruppbehandlingar. En behandlingsform som passar in på denna beskrivning är Fokuserad 

Acceptance and Commitment Therapy (FACT) (Strosahl et. al., 2012). 

                  FACT omfattas oftast av mellan två och fyra sessioner vilket gör den kortare än 

många andra behandlingar (Barlow, 2014) och dessutom i närheten av den dos på tre 

sessioner som ansetts hjälpsamt för patienter (Baldwin et. al. 2009). Behandlingen har också 

prövats i gruppformat både utomlands (Glover et. al., 2016) och i Sverige (Folke, Parling & 

Melin, 2012) med tillfredsställande resultat. Den längre versionen, ACT, har visats ha god 

effekt vid behandling av exempelvis depression (Ruiz, 2010), ångest (Bluett, Homan, 

Morrison, Levin & Twohig, 2014) och smärtproblematik (Vowles, McCracken & O´Brien, 

2011). Dessa är vanligt förekommande besvär hos primärvårdens patienter (Kallioinen et. al., 
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2010) och förhoppningen är att FACT ska ha en likvärdig effekt och vara en tillräcklig insats 

för denna patientgrupp. 

FACT är alltså en transdiagnostisk behandling och alla interventioner grundas på sex 

kärnprocesser; acceptans, defusion, förankring i nuet, jaget som kontext, värderad riktning 

och ändamålsenligt handlande, fördelade på de tre pelarna öppenhet, närvaro och 

engagemang (Hayes, Strosahl & Wilson, 2012). Teorin bakom FACT menar att när det finns 

god förmåga att använda dessa processer på ett flexibelt sätt tenderar hälsan att vara god 

(Levin, Hildebrandt, Lillis & Hayes, 2012; Ruiz, 2010). Ett syfte med FACT är alltså att öka 

den psykologiska flexibiliteten. Dessutom är ett primärt mål att patienterna ska börja leva mer 

i enlighet med sina värden och detta trots eventuell närvaro av olika symptom och obehagliga 

upplevelser (Strosahl et. al., 2012). Detta är mycket likt hur många konceptualiserar hälsa, det 

vill säga att kunna leva livet som man vill utan hinder (Baumann, 1961; Benyamini et. al., 

2003). Behandlingen stämmer således mycket väl in på det som beskrivs som en 

hälsofrämjande insats.  

 Det finns andra transdiagnostiska behandlingar som på många sätt liknar FACT, några 

exempel är UP (Barlow et. al., 2010), transdiagnostisk KBT (tKBT) (Newby et. al., 2017), 

Take Control Course (TCC) (Morris et. al., 2016) och den ursprungliga formen av ACT 

(Pinto et. al., 2017). Den största anledningen till att FACT i denna studie anses vara det bästa 

alternativet är att det är den kortaste av dessa behandlingar. 

 Sammanfattningsvis verkar FACT vara en lovande insats lämplig att använda inom 

primärvården just eftersom det är en kort transdiagnostisk gruppbehandling med ett 

hälsofrämjande fokus som ger patienter och vårdpersonal ett perspektivskifte gällande synen 

på symptom. 
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Att mäta hälsa  

För att skifta uppmärksamheten bort från symptomeliminering behövs ett tydligt fokus mot 

positiva och hälsofrämjande aspekter av hälsa och då krävs också mått på sådana aspekter vid 

mätning. Vid en sökning i databasen PsycINFO på artiklar publicerade under de senaste tio 

åren som tar upp utfall av psykologisk behandling framkommer att symptominventarier som 

mäter framförallt depression och ångest är de vanligaste utfallsmåtten tätt följt av kliniska 

intervjuer. Detta skulle kunna vara en indikation på att det i nuläget är olika former av 

symptominventarier som är det vanligaste sättet att mäta hälsa på. 

Utifrån symptomperceptionsmodellen (Linton, 2005) skulle användandet av sådana 

instrument vara kontraproduktivt dels eftersom de skulle bidra till att uppmärksamheten 

riktas mot symptomen vilket kan leda till att symptomen förstärks, men också att 

instrumenten indirekt föreslår att symptom bör elimineras vilket skulle kunna stärka 

tolkningen av att symptom är farliga. Då sådant som signalerar fara tenderar att 

uppmärksammas ännu mer (Eccleston & Crombez, 1999) finns här en risk att det skapas en 

ond spiral av ökad uppmärksamhet och symptomförstärkning. Att istället mäta positiva 

aspekter av hälsa skulle kunna öka chanserna att fokus för uppmärksamheten skiftas och 

möjligtvis att symptom tolkas som mindre farliga. Dessutom skulle sådana mått på hälsa 

stämma bättre överens med det hälsofrämjande perspektivet och även med syftet i FACT 

(Strosahl et. al., 2012).  

En vanlig allmängiltig anledning till att människor söker sig till vårdcentralen är att de 

mår dåligt och vill må bättre. Utifrån WHO:s definition (1948) kan välmående anses vara en 

viktig del av hälsobegreppet vilket gör det än mer ändamålsenligt att fokusera på. I nuläget 

har forskningsfältet inte nått en gemensam definitionen av välmående (Springer & Hauser, 

2006; Weich et. al., 2011), men det definieras av Braconier (2015) som “en individs 

känslomässiga upplevelse av och kognitiva uppfattning om de tre dimensionerna närvaro av 
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positiva känslor, frånvaro av negativa känslor samt grad av livstillfredsställelse” (s. 3). Det är 

därmed ett brett begrepp med flera olika delar där bland annat livskvalitet ingår, men 

vanligen beskrivs emotionellt och kognitivt välmående som två huvudsakliga komponenter. 

Då subjektivt välmående är en viktig del av vår upplevda hälsa och eftersom det ligger i linje 

med många patienters mål med behandling så kan detta vara en betydelsefull aspekt att mäta. 

Ytterligare en viktig del i människors upplevelse av hälsa som beskrivits ovan är 

huruvida de ägnar sig åt för dem meningsfulla aktiviteter. Att mäta aktiviteter i form av 

målbeteenden är vanligt inom beteendeterapi och enligt Linton och Flink (2011) bör dessa 

också ligga i linje med patientens värderingar. I FACT har värderingar och meningsfullhet 

ännu större plats i och med att de psykologiska processerna värden och ändamålsenligt 

handlande lyfts fram som en av grundpelarna (Hayes et. al., 2012). Genom att mäta 

ändamålsenligt handlande i värderad riktning skapas förutsättningar att följa ett par av de så 

viktiga grundprocesserna i FACT, men det förefaller också kunna fånga en central aspekt i 

upplevelsen av hälsa och ett hälsofrämjande perspektiv. Att leva i värderad riktning har också 

visats ha ett samband med reduktion av depression och mental påfrestning (Bramwell & 

Richardson, 2018) även om detta inte var det primära syftet med denna studie.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att planera, genomföra och utvärdera en kort transdiagnostisk 

gruppbehandling med FACT som metod på en svensk vårdcentral. De frågeställningar som 

undersöks är: (1) Vilken effekt har behandlingen på deltagarnas upplevelse av välmående och 

att leva i värderad riktning? (2) Upplever de deltagande primärvårdspatienterna att deras 

behov möts med hjälp av denna behandling? (3) Hur stor är följsamheten, det vill säga deltar 

patienterna vid alla tre sessioner eller uteblir de?  



FACT I PRIMÄRVÅRDEN 16 

Metod 

Deltagare 

Tio deltagare rekryterades från primärvården i en ort i Mellansverige till behandlingsgrupp ett 

och sex deltagare rekryterades till behandlingsgrupp två. Deltagarna tillfrågades om 

deltagande i studien i samband med vårdbesök under månaden före behandlingsstart. De 

patienter som inkluderades i studien hade (1) självupplevd psykologisk problematik gällande 

mående och (2) kände sig begränsade och ville göra en förändring i livet, samt (3) talade 

flytande svenska. Deltagarna led exempelvis av något eller flera av följande tillstånd: 

nedstämdhet, depression, olika former av ångestsyndrom, oro, negativ självbild, 

stressrelaterade tillstånd, kronisk smärta, samt somatiska besvär som bidrar till psykisk 

ohälsa. Patienter exkluderades om (1) de var under 18 år, (2) de hade problem som inte 

rymdes inom primärvårdens område såsom svår psykisk ohälsa, (3) uttalad suicidrisk förelåg, 

(4) de hade självskadeproblematik, (5) eller om de hade besvär av enbart somatisk karaktär.  

Design 

I denna studie användes Single-Case Experimental Design (SCED) som är en metod där 

enskilda individer följs mycket noggrant med en förhoppning om att det därav ska gå att 

upptäcka eventuella orsakssamband (Kazdin, 2014). Metoden lämpade sig inom ramen för 

denna studie eftersom att deltagarantalet var för lågt för att använda en gruppdesign. Tack 

vare de täta upprepade mätningarna både innan och under behandlingen fungerade varje 

deltagare som sin egen kontroll och mekanismer i behandlingen kunde följas. Inom ramen för 

denna studie fanns inte möjlighet att randomisera deltagare till olika långa baslinjemätningar 

av tidsmässiga skäl, utan baslinjemätning pågick under 6 dagar för alla deltagare. En AB-

design användes där baslinjemätning pågick under fas A och gruppbehandlingen under fas B. 

Deltagarna fick tillgång till alla enkäter genom enkättjänsten oru-survey där enkäter skickas 

ut via e-post.  
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Fas A: Baslinje. Baslinjemätning pågick under 6 dagar. Den har en deskriptiv 

funktion där deltagarnas nuvarande problem kan undersökas. Utöver detta fungerar baslinjen 

också prediktivt då mätning vid flera tillfällen innan behandlingsstart kan förutsäga hur 

prestation på utfallsmått skulle te sig inom den närmaste framtiden om behandling inte sätts 

in och på så vis har baslinjen i SCED samma funktion som en kontrollgrupp i en 

randomiserad kontrollerad studie (RCT). Vid det första mättillfället inhämtades information 

om demografiska faktorer och mätning av subjektivt välmående och värderad riktning 

genomfördes. Därefter genomfördes mätning av värderad riktning vid ytterligare två tillfällen 

med två respektive tre dagars mellanrum. 

Fas B: Gruppbehandling. Behandlingen omfattade tre sessioner veckovis under tre 

efterföljande veckor. Deltagarna tilldelades hemuppgifter mellan varje session. Värderad 

riktning mättes regelbundet med två eller tre dagars mellanrum totalt tre gånger per vecka. 

Dagen efter avslutad behandling genomfördes återigen mätning av subjektivt välmående, 

värderad riktning och även nöjdhet med behandlingen.  

Fas A, baslinje: 6 dagar Fas B, behandling: 17 dagar 

 
1-----------2----------3------------4----------5----------6-----------7----------8-----------9-----------10 

Figur 2. Diagram över olika mättillfällen.  

Mätinstrument 

Tre instrument användes för att följa och utvärdera insatsen.  

Välmående mättes före och efter behandling med hjälp av Välmåendeformuläret 

(Ström & Carlbring, 2014) (se bilaga 1). Instrumentet är en självskattningsskala utformat för 

att vid upprepade tillfällen kunna mäta subjektivt välmående hos vuxna. Instrumentets 18 

frågor är alla positivt formulerade och skattas på en 5-gradig likertskala och kan ge en 

maxpoäng på 72 där ett högre värde indikerar bättre välmående. Formuläret verkar kunna 
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diskriminera mellan kliniska (M=29,94) och icke-kliniska (M=43,81) grupper, har uppvisat 

utmärkt intern konsistens (Cronbachs α = ,926 - ,951), en mycket god test-retest reliabilitet 

(ICC = ,80) samt god validitet (Braconier, 2015).  

Värderad riktning mättes upprepade gånger tre gånger per vecka under baslinjen 

och behandlingen med hjälp av Bull’s-Eye Values Survey (BEVS) (se bilaga 2) (Lundgren, 

Luoma, Dahl, Strosahl & Melin, 2012). I formulärets första del formulerar individen sina 

värderingar för fyra olika livsområden och genomför därefter en skattning av ändamålsenligt 

handlande i värderad riktning. I denna studie användes en 7-gradig likertskala för att skatta 

detta där 1 motsvarar “mitt liv är långt ifrån det jag önskar” och 7 “mitt liv är precis som jag 

vill ha det”. I det ursprungliga formuläret sker skattningen med hjälp av en piltavla. I del två 

identifieras hinder för att leva ett liv i enlighet med sina värden och i del tre skapas en plan 

för att närma sig sina värderingar inom de olika livsområdena. Endast första delen av 

formuläret användes i denna studie. Skalpoängen beräknas med hjälp av medelvärdet för de 

fyra olika livsområdena. Formuläret har uppvisat god begreppsvaliditet och test-retest 

reliabilitet (r = ,70 - ,89) och har testats i såväl klinisk som icke-klinisk population och tycks 

kunna användas inom båda dessa grupper (Lundgren et. al., 2012), vilket kan vara 

fördelaktigt med tanke på de subkliniska symptomnivåerna hos många av primärvårdens 

patienter.  

Nöjdhet med behandlingen mättes efter att behandlingen avslutats med hjälp av 

Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8) (se bilaga 3). De åtta frågorna har fyra 

individuellt formulerade svarsalternativ som motsvarar ett till fyra poäng vilket ger en 

maxpoäng på 32. Högre poäng indikerar högre grad av nöjdhet med behandlingen (Larsen, 

Attkisson, Hargreaves & Nguyen, 1979). Kelly och kollegor (2017) använde i sin studie z-

scores för att kunna skapa fyra olika kategorier; missnöjd (8-21p), något missnöjd (22-25p), 
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nöjd (26-30p) och väldigt nöjd (31-32p). CSQ-8 har visats ha hög grad av intern konsistens 

(Cronbachs α = .90 - .94) och korrelerar med andra mått på nöjdhet.  

Procedur 

Denna studie möjliggjordes genom ett samarbete mellan Örebro universitet och två 

vårdcentraler på en ort i Mellansverige. Information om studien och behandlingen (bilaga 4), 

samt inklusions- och exklusionskriterier (se bilaga 5) lämnades till vårdcentralernas personal 

och rekrytering genomfördes sedan med hjälp av psykologer och kuratorer i samband med 

vårdbesök. Samtycke inhämtades muntligt och skriftligt (se bilaga 4). Rekrytering avslutades 

när båda behandlingsgrupperna hade tillräckligt med deltagare. Därefter skickades 

förmätning ut sex dagar innan behandlingsstart. På grund av tekniska problem fyllde två av 

deltagarna i förmätningen i pappersformat precis innan första behandlingstillfället. 

Processmätningar skickades ut tre gånger per vecka under studiens gång och en påminnelse 

skickades efter 24 timmar till de deltagare som fortfarande inte svarat på den utskickade 

enkäten. En dag efter avslutad behandling skickades eftermätning ut. För att kontrollera för 

metodtrohet användes under behandlingsgrupp två en diktafon för att spela in sessionerna. 

Samtycke för ljudinspelning inhämtades skriftligt i samband med det första 

behandlingstillfället (se bilaga 6). Metodtroheten för session ett och två bedömdes av 

handledaren till denna uppsats genom att lyssna på ljudinspelningarna. Session tre 

kontrollerades av en psykologkandidat som närvarade vid denna session. Två deltagare 

meddelade under behandlingens gång att de ville avbryta sin medverkan och exkluderades 

därför från analys. Ytterligare en deltagare exkluderades på grund av att deltagaren inte 

närvarade vid någon av behandlingssessionerna.   
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Figur 3. Flödesschema för rekrytering och deltagande.  
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Behandling 

Behandlingsinsatsen utformades utefter primärvårdens behov samt efter en genomgång av 

forskningsläget. Slutprodukten blev en tre sessioner lång transdiagnostisk gruppbehandling 

med FACT som metod. Behandlingsprotokollet baserades på det protokoll beskrivet av 

Strosahl och kollegor (2012) men har av författarna till denna studie beskrivits ännu mer 

detaljerat med ett fåtal avvikelser (se bilaga 7).  

Sammanfattningsvis lades ett stort fokus på språkliga och upplevelsebaserade 

interventioner under behandlingen. Detta hade till syfte att hjälpa deltagarna att komma i 

kontakt med tankar, känslor och fysiska sensationer för att på så vis minimera undvikanden 

och skapa möjlighet till förändring. Det var minimalt fokus på symptom och plats lämnades 

istället åt att deltagarna skulle handla mer i enlighet med sin värden samtidigt som symptom 

och svårigheter tillåts vara närvarande. 

 Varje grupp bestod av fem till tio deltagare. De tre sessionerna var 90 minuter långa 

och genomfördes veckovis. Mellan sessionerna tilldelades deltagarna en uppgift att testa till 

nästa gång. Behandlare var psykologstudenter i termin 10 (författarna till denna studie) med 

intresse, kunskap och viss erfarenhet av ACT men utan formell utbildning.  

Hinder och lösningar 

Ett hinder för att kunna genomföra denna studie var att det verkar vara vanligt att patienter 

avbryter planerad psykologisk behandling (Brown & Jones, 2005). Förhoppningen var att 

detta skulle undvikas i och med att behandlingen var mycket kort. Det fanns även möjlighet 

till förebyggande sjukskrivning (se bilaga 8) via Försäkringskassan för att se till att alla 

kunde delta utan förlorad inkomst.  

Det är viktigt att deltagarna är aktiva och deltar i de olika övningarna för 

behandlingen ska få effekt. Ett sätt att bidra till detta var tydlighet kring att deltagande i både 

studien och behandlingen var frivillig, samt att under behandlingen fråga om deltagarna var 
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villiga att genomföra de olika övningarna som planerats. Då fick de själva fatta beslut om att 

delta vilket går i linje med hur FACT-behandlare arbetar med att väcka engagemang 

(Strosahl et. al., 2012).  

Ett annat hinder för att genomföra studien var risken att patienterna som deltog inte 

skulle uppleva någon förbättring gällande mående efter avslutad behandling. Eftersom att 

behandlingen genomfördes i primärvårdens befintliga verksamhet kunde patienter som inte 

blivit hjälpta av insatsen erbjudas fortsatt kontakt där.  

Etiska överväganden 

Studien har genomgått en etikprövning vid Örebro Universitet och tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principer som vetenskapsrådet beslutat om. Dessa innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna har delgivits information om studien både muntligt och 

skriftligt och lämnat samtycke därefter, samt erbjudits att få ta del av studiens resultat då 

uppsatsen färdigställts. Data samlades in via enkättjänsten oru-survey som är utvecklad för 

ändamål där material behöver vara skyddat och anonymt. Datan rapporterades anonymt på 

individnivå och kommer att makuleras efter godkännande av uppsatsen.  

Analysmetoder 

Innan analyserna genomfördes beslutades att saknade data inte skulle ersättas då det ansågs 

bidra till ökad transparens.  

Vid analys av data för en studie med SCED kan inte samma statistiska analyser 

användas som vid gruppdesign (Barlow et. al., 2009; Field, 2013). Det beror först och främst 

på att data som samlas in vid upprepade tillfällen i tät succession korrelerar med varandra och 

därmed möter inte datan antagandet kring att de slumpmässiga felen ska vara oberoende av 

varandra. Dessutom gör designen att datan inte möter antagandena normalfördelad 
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distribution av data och homogenitet i variansen hos slumpmässiga fel som måste vara mötta 

för att använda parametriska test (Barlow et. al., 2009; Field, 2013).  

Om ett statistisk test ska användas måste det alltså ta hänsyn till att observationerna 

inte är oberoende av varandra. Ett statistiskt test som skulle kunna användas är autoregressive 

integrated moving average (ARIMA) model, men för att detta ska få korrekt utslag krävs mer 

än 50 datapunkter och data för alla mätpunkter (Barlow et. al., 2009). I likhet med många 

andra studier som använder SCED omfattas denna studie av färre än 50 datapunkter och 

andra analysmetoder behöver därför användas.  

Visuell inspektion. I denna studie användes visuell inspektion som primär analys för 

de upprepade mätningarna av värderad riktning. Detta innebär att alla datapunkter 

sammanställs i en graf som sedan analyseras utifrån förändring i medelvärde, nivåer och 

lutning, förändringens latens, samt variabilitet (Kazdin, 2014).  

Vid visuell inspektion undersöktes förändring i medelvärde mellan fas A (baslinjen) 

och fas B (behandlingen). Förändring i medelvärde kan indikera att behandlingen har haft den 

avsedda effekten. Även förändring i nivå mellan olika datapunkter under samma fas 

undersöktes. Datan kan tolkas utifrån förändring i nivå om en tydlig skillnad kan observeras. 

Under analysen undersöktes även grafens lutning som kan bidra med vidare information om 

behandlingens effekt. Till sist undersöktes även latens, vilket handlar om hur snabbt önskad 

förändring sker räknat från behandlingens start.  

Det finns även nackdelar med att använda visuell inspektion av datan. Stor variabilitet 

hos baslinjen kan göra det svårt att dra slutsatser kring eventuell behandlingseffekt. Det kan 

också vara svårt att upptäcka effekter av behandlingen för individen om den förändring som 

kan observeras är liten, trots att effekten skulle anses reliabel vid en jämförelse mellan en 

behandlingsgrupp och en kontrollgrupp.     
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Percentage of Data Points Exceeding the Median of the Baseline Phase (PEM). 

Utöver visuell inspektion användes även PEM för att analysera värderad riktning. Med hjälp 

av PEM kan effektstorlek undersökas vid användandet av SCED. I jämförelse med 

analysmetoden “percentage of nonoverlapping data” (PND) som är en tidigare använd metod 

för detta ändamål har PEM visat sig ge mer trovärdiga resultat (Ma, 2006). Denna 

analysmetod har dock vissa nackdelar. Den förmår inte ta hänsyn till eventuell variabilitet 

eller trend hos baslinjen och är inte heller tillräckligt känslig för datapunkter ovanför linjen 

för centraltendens. 

Ma (2006) beskriver att beräkning av PEM sker genom att en linje för centraltendens 

hos fas A (baslinjen) som bäst beskriver datan dras och förlängs genom fas B (behandlingen). 

Centraltendens skildras i denna studie med hjälp av medelvärde. Därefter görs en beräkning 

av hur många procent av datapunkterna som är ovanför respektive nedanför linjen för 

centraltendens. Ett procentuellt värde räknas ut genom att dividera antalet datapunkter 

ovanför eller nedanför linjen med det totala antalet datapunkter i fas B, därefter multipliceras 

kvoten med 100. Då denna studie intresserar sig för en ökning i värde hos datan för de 

upprepade mätningarna kommer beräkningen ske med hjälp av de datapunkter som är 

ovanför linjen för centraltendens. Värden för saknade data antogs befinna sig nedanför linjen 

för centraltendens. 

Värdet för PEM kan variera mellan 0 och 1, där värden över 90 % innebär en stark 

effekt, värden mellan 70 och 90 % innebär en måttlig effekt och värden under 70 % innebär 

att det råder tveksamheter kring om behandlingen haft effekt (Ma, 2006).   

Reliable Change Index (RCI). Även om det finns en statistisk signifikant skillnad så 

säger det väldigt lite om huruvida denna skillnad faktiskt är av betydelse för individen 

(Jacobson & Traux, 1991). Klinisk signifikans handlar om till vilken grad en behandling kan 

anses effektiv med hänsyn till de förväntningar som finns hos patienter, behandlare och 
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forskare. Olika kriterier kring detta har diskuterats där återgång till normal funktion är ett 

perspektiv som lyfts. För att undersöka om så har skett föreslår Jacobson och Traux (1991) 

tre olika tillvägagångssätt som lämpar sig olika bra beroende på vilken data som finns 

tillgänglig och hur den ser ut. För Välmåendeformuläret användes normeringsdata från 

Braconier (2015). Eftersom distributionen för den kliniska och icke-kliniska populationen där 

överlappar bedömdes behandlingen ha klinisk signifikans om resultatet på 

Välmåendeformuläret vid eftermätningen låg närmare den icke-kliniska populationens 

medelvärde (43,81) än den kliniska (29,94). Detta innebar en cut-off på 37,50. För att 

säkerställa att förändringen är större än vad som kan förväntas av en normal fluktuation 

behövdes det också kontrolleras för hur mycket förändring som hade skett. För att göra detta 

användes RCI (Jacobson & Traux, 1991) där poängskillnaden mellan för- och eftermätningen 

delades med standardfelet för skillnaden i normeringsdatan (SE(diff)=7,431) där ett värde 

över 1,96 anses vara kliniskt signifikant. På det stora hela verkar RCI användbart för att på 

individnivå utvärdera om en behandling verkligen haft effekt, en begränsning är dock att 

metoden förutsätter normal distribution (Jacobson & Traux, 1991).   

Procentuell förändring. Förändring kan även upptäckas med hjälp av procentuell 

förändring, men inte utifrån några satta gränsvärden. Förändring i procent mellan för- och 

eftermätning beräknades för Välmåendeformuläret och rapporterades på individnivå. Detta 

fungerade som en indikation på att förändring skett.  

Jämförelse med gränsvärden. För att bedöma nöjdhet med behandlingen jämfördes 

respektive deltagares poäng på CSQ-8 med de gränsvärden som föreslagits av Kelly och 

kollegor (2017); missnöjd (8-21p), något missnöjd (22-25p), nöjd (26-30p) och väldigt nöjd 

(31-32p). 
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Resultat 

Demografiska faktorer 

Totalt inkluderades 13 deltagare i analysen. Med anledning av att data saknades för en av 

deltagarna vid förmätning baserades demografiska data på resterande 12 deltagare. Av dessa 

var 9 (75 %) kvinnor och 3 (25 %) män i åldrar mellan 23 och 62 år (M=41,5 år). Alla 

deltagare var födda i Sverige och gällande utbildningsnivå uppgav 42,0 % 

gymnasieutbildning och 16,5 % yrkesexamen som deras högst avslutade utbildning, medan 

25,0 % och 16,5 % uppgav kandidat- respektive magister/masterexamen som sin högsta 

avslutade utbildning. Sex av deltagarna medicinerade med psykofarmaka innan och under 

behandlingen varav en rapporterade en minskning av dosen vid tidpunkten för eftermätning.  

Välmående 

Ett av syftena med denna studie var att undersöka behandlingens effekt på välmående. Detta 

mättes med Välmåendeformuläret (Ström & Carlbring, 2014) (se bilaga 1) vid för- och 

eftermätning och redovisas tillsammans med procentuell förändring och RCI i tabell 1. Tre av 

deltagarna saknade resultat vid antingen för- eller eftermätning och var därför inte möjliga att 

analysera utifrån förändring av välmående. Av de återstående tio deltagarna kunde minskat 

subjektivt välmående observeras hos en deltagare medan nio upplevde en ökning av 

välmående, tre av dessa hade en förändring på mer än + 20 %. Vid förmätningen var det sex 

av dessa individer som skattade så pass lågt på Välmåendeformuläret att det kunde jämföras 

med kliniska nivåer, vid eftermätning hade en av dessa passerat cut-off (37,50) och ansågs 

befinna sig närmare medelvärdet för en icke-klinisk population. Dock kunde ingen av dessa 

förändringar ses som kliniskt signifikanta utifrån RCI. 

  



FACT I PRIMÄRVÅRDEN 27 

 

Tabell 1 
Sammanställning av resultat för Välmåendeformuläret med poäng, tolkning av dessa 
värden, procentuell förändring mellan för- och eftermätning, samt RCI 
Deltagare FM EM Indikation för kliniska 

nivåer vid  
FM/EM?* 

Förändring 
(%) 

RCI Sig. 
(RCI > 
1,96) 

1 23  37  Ja/Ja +38  1,88 NS 

2  23 30  Ja/Ja + 23  0,94  NS 

3  18  30 Ja/ Ja + 40  1,61  NS 

4  32 37  Ja/ Ja  +14  0,67  NS 

5 19  17  Ja/Ja   -12 -0,27 NS 

6 45  55  Nej/Nej  + 18  1,35   NS 

7 44  45  Nej/Nej   +2  0,13 NS 

8 36  42  Ja/Nej  + 14  0,81  NS 

9  42  48 Nej/Nej  + 13  0,81  NS 

10  44 50  Nej/Nej  + 12  0,81  NS 

11  36 -  Ja/-   -  - - 

12 24 - Ja/- - - - 

13 - 33 -/Ja - - - 

Not. *Cut-off beräknades till 37,50. 

Värderad riktning 

Ett annat syfte med studien var att följa processen ändamålsenligt handlande i värderad 

riktning. Detta mättes med BEVS (se bilaga 2) som har en 7-gradig likertskala där högre 

värden indikerar högre grad av ändamålsenligt handlande i värderad riktning och vice versa 

(Lundgren et. al., 2012). Mätningen genomfördes vid tre tillfällen under baslinjen och vid sju 

tillfällen under behandlingen. Resultatet av mätningarna av värderad riktning har 

sammanställts i grafer med tillhörande PEM för varje deltagare och detta redovisas 

tillsammans med staplar för för- och eftermätning av välmående med tillhörande RCI och 
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procentuell förändring (se figur 4–16). Välmåendeformuläret har skalkonverterats i figurerna, 

men råpoängen visas i toppen av respektive stapel.  

 

Figur 4. Diagram för deltagare 1.  

Deltagare 1 har en baslinje med nedåtgående lutning. Baslinjen har ett lägre medelvärde 

jämfört med behandlingsfasen och mellan mättillfälle 9 och 10 kan en positiv förändring i 

nivå observeras. Detta indikerar att behandlingen har haft effekt på ändamålsenligt handlande 

i värderad riktning. Detta stämmer överens med PEM-värdet som innebär måttlig effekt. 

Deltagaren närvarade vid första sessionen. 
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Figur 5. Diagram för deltagare 2.  

Deltagare 2 uppvisar en baslinje utan stabilitet och under behandlingsfasen finns endast ett 

fåtal mättillfällen registrerade. Därför blir det svårt att dra några slutsatser kring 

behandlingens effekt på ändamålsenligt handlande i värderad riktning. Deltagaren närvarade 

vid session ett och två. 
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Figur 6. Diagram för deltagare 3.  

Deltagare 3 har endast två mätpunkter i baslinjen, men dessa tycks indikera stabilitet. Under 

behandlingsfasen kan en positiv förändring i medelvärde observeras jämfört med baslinjen 

samt större variabilitet. Detta indikerar att behandlingen har haft effekt på ändamålsenligt 

handlande i värderad riktning. Även PEM-värdet indikerar att behandlingen har haft måttlig 

effekt. Deltagaren närvarade vid alla tre sessioner.  
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Figur 7. Diagram för deltagare 4. 

Deltagare 4 uppvisar en stabil baslinje. Från baslinje till behandlingsfas ökar medelvärdet hos 

värderad riktning och grafen har en uppåtgående lutning. Även större variabilitet under 

behandlingsfasen jämfört med baslinjen kan observeras. Detta indikerar att behandlingen har 

haft effekt på ändamålsenligt handlande i värderad riktning, vilket också går i linje med 

PEM-värdet som innebär måttlig effekt. Deltagaren närvarade vid alla tre sessionerna.  
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Figur 8. Diagram för deltagare 5. 

Deltagare 5 har en baslinje med nedåtgående lutning och en skillnad i nivå mellan mättillfälle 

2 och 3. Ingen tydlig skillnad i medelvärde kan observeras mellan baslinje och 

behandlingsfas. Däremot finns en variabilitet även under behandlingsfasen utan någon tydlig 

lutning. Detta indikerar att behandlingen inte har haft effekt på ändamålsenligt handlande i 

värderad riktning, vilket överensstämmer med PEM-värdet som innebär tvivelaktig eller 

ingen effekt. Deltagaren närvarade vid alla tre sessionerna. 
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Figur 9. Diagram för deltagare 6. 

Deltagare 6 saknar baslinje. Däremot ses en tydlig uppåtgående lutning i behandlingsfasen 

med positiv förändring i nivå mellan mättillfälle 4 och 5, samt 7 och 8. Värdet för värderad 

riktning tycks stabiliseras i slutet av behandlingsfasen. Det är svårt att dra några slutsatser 

kring behandlingens effekt med tanke på avsaknad av baslinje även om en tydlig positiv trend 

hos ändamålsenligt handlande i värderad riktning kan observeras under behandlingen. 

Deltagaren närvarade vid session ett och två.  
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Figur 10. Diagram för deltagare 7. 

Deltagare 7 har en baslinje med uppåtgående lutning. En förändring i medelvärde kan 

observeras mellan baslinje och behandlingsfas. Behandlingsfasen har en något nedåtgående 

lutning. Detta ger tveksamma indikationer kring behandlingens effekt på ändamålsenligt 

handlande i värderad riktning. Värdet för PEM innebär att behandlingen haft en stor effekt, 

vilket stämmer överens med den positiva förändringen i medelvärde mellan faserna. 

Deltagaren närvarade vid session ett och två.  
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Figur 11. Diagram för deltagare 8. 

Deltagare 8 saknar data för en stor del av mättillfällena. Av de observationer som finns verkar 

baslinjen ha en nedåtgående lutning. Behandlingsfasens slut är stabil och har ett högre 

medelvärde jämfört med baslinjen. Det är inte möjligt att dra några slutsatser kring 

behandlingens effekt med tanke på den stora andelen saknade data. Deltagaren närvarade vid 

alla tre sessionerna. 
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Figur 12. Diagram för deltagare 9. 

Deltagare 9 uppvisar en stabil baslinje och behandlingsfas. Ingen skillnad gällande 

medelvärde kan observeras. Värderad riktning är stabilt genom alla mättillfällen. Detta 

indikerar att behandlingen inte haft någon effekt på ändamålsenligt handlande i värderad 

riktning. Detta går i linje med värdet för PEM som innebär tvivelaktig eller ingen effekt av 

behandlingen. Deltagaren närvarade vid alla tre sessionerna.  
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Figur 13. Diagram för deltagare 10. 

Deltagare 10 har en baslinje med liten variabilitet och en något uppåtgående lutning. 

Variabiliteten och medelvärdet hos värderad riktning ökar under behandlingsfasen. Mellan 

mättillfälle 6 och 7, samt 7 och 8 kan en tydlig positiv förändring i nivå observeras. En tydlig 

negativ förändring i nivå kan observeras mellan mättillfälle 8 och 9, dock inte under 

baslinjens nivåer. Detta indikerar att behandlingen haft effekt på ändamålsenligt handlande i 

värderad riktning, vilket stämmer överens med värdet på PEM som innebär en måttlig effekt. 

Deltagaren närvarade vid session ett och två.  
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Figur 14. Diagram för deltagare 11. 

Deltagare 11 har en baslinje med viss variabilitet. Mellan mättillfälle 4 och 5 kan en tydlig 

positiv förändring i nivå observeras och detta tycks stabiliseras vid efterföljande mätningar.  

Mellan baslinjen och behandlingsfasen finns en tydlig positiv skillnad i medelvärde vilket 

indikerar att behandlingen haft en positiv effekt. Även värdet på PEM indikerar att 

behandlingen haft en måttlig effekt. Deltagaren närvarade vid alla tre sessioner.  
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Figur 15. Diagram för deltagare 12. 

Deltagare 12 uppvisar stor variabilitet både under baslinjen och under behandlingsfasen där 

skillnad i nivå kan observeras mellan de flesta mätpunkter. Detta gör det svårt att dra några 

tydliga slutsatser. Dock finns en skillnad i medelvärde mellan baslinje och behandlingsfas 

vilket skulle kunna indikera att behandlingen ändå haft effekt på värderad riktning, vilket 

också överensstämmer med PEM-värdet som innebär en måttlig effekt. Deltagaren närvarade 

vid första sessionen. 
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Figur 16. Diagram för deltagare 13. 

Deltagare 13 saknar baslinje. Under behandlingsfasen kan en svag negativ lutning observeras. 

Eftersom det inte går att veta vilken riktning baslinjen skulle ha haft så är det osäkert om 

behandlingen inte haft någon effekt alls eller om den haft en något negativ effekt. Deltagaren 

närvarade vid session ett och två. 

Nöjdhet med behandlingen 

Ytterligare ett syfte var att undersöka om deltagarna upplevde att deras behov möttes med 

denna behandlingsinsats och hur nöjda de var med den. Detta mättes med CSQ-8 vid 

eftermätningen som skickades ut till deltagarna en dag efter avslutad behandling. Då data 

saknades för två deltagare så redovisas data för resterande elva deltagare. Tabell 2 som utgår 

från den totala summan av poäng på CSQ-8 visar att 82 % av deltagarna var missnöjda eller 

något missnöjda med behandlingen och 18 % var nöjda. Det var betydligt fler i grupp ett som 

var missnöjda än i grupp två, fem jämfört med en deltagare.  
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Tabell 2. 
Sammanställning av resultat för CSQ-8 för totalt och för respektive grupp 

 Gränsvärden* Procent (antal) Grupp 1 Grupp 2 

Missnöjd 8–21   55 % (6) 71 % (5) 25 % (1) 

Något missnöjd 22–25   27 % (3) 14 % (1) 50 % (2) 

Nöjd 26–30  18 % (2) 14 % (1) 25 % (1) 

Mycket nöjd 30–32  - - - 

Not. *Gränsvärden enligt Kelly och kollegor (2017). 

När varje fråga granskas för sig kan det utläsas att 64 % inte fick den hjälp de ville ha och att 

55 % upplevde att bara några få av deras behov möttes. Däremot uppger 82 % att 

behandlingen ändå hjälpt dem att till viss del handskas med deras problem mer effektivt, 

72 % skulle antagligen eller definitivt rekommendera behandlingen till en vän och 73 % 

bedömer behandlingens kvalitet som bra eller utmärkt.  

Följsamhet till behandling 

För att undersöka följsamhet till behandling observerades hur många sessioner varje deltagare 

närvarade vid. Sex av deltagarna (46 %) deltog vid alla tre sessioner, fem (39 %) deltog vid 

de två första tillfällena och två (15 %) deltog endast vid den första sessionen. Närvaron var 

likvärdig i båda behandlingsgrupperna.  

Metodtrohet 

Vid kontroll för metodtrohet gjordes bedömningen att behandlingsprotokollet hade följts. 

Diskussion 

Denna studies centrala del var genomförande av en gruppbehandling med FACT för 

primärvårdspatienter med psykisk ohälsa som ville genomföra en förändring i livet. Urvalet 

var sammansatt av 13 deltagare som alla var födda i Sverige med stor spridning gällande 

ålder och utbildningsbakgrund. Mer specifikt var syftet med studien att undersöka (1) 

behandlingens effekt på deltagarnas upplevelse av välmående och att leva i värderad riktning, 
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(2) om de deltagande primärvårdspatienterna upplevde att deras behov möttes med hjälp av 

behandlingen, och (3) deltagarnas följsamhet till behandlingen.  

Behandlingens effekt på välmående  

Av de tio deltagare som besvarade både för- och eftermätning avseende välmående så har 

90 % skattat något högre gällande subjektivt välmående vid eftermätningen. En av de sex 

deltagarna som före behandling skattade kliniska nivåer av välmående passerade cut-off och 

upplevde samma nivå av välmående som anses normalt för en icke-klinisk grupp vid 

eftermätning. Resultaten pekar i en positiv riktning, men ingen av dessa förändringar är 

tillräckligt stor för att anses vara kliniskt signifikant. För att ett resultat ska bedömas vara 

kliniskt signifikant så ska det falla inom ramen för vad patienter, behandlare och forskare 

förväntar sig (Jacobson & Traux, 1991). En vanlig förväntan är att det efter behandling ska ha 

skett en återgång till normal funktion vilket i forskningssammanhang ofta bedöms vara fallet 

om individen befinner sig inom spannet för vad som är normalt för en icke-klinisk 

population. Därav jämfördes deltagarna i denna studies resultat med de normeringsvärden 

som Braconier (2015) beskriver för Välmåendeformuläret. Vissa aspekter gällande 

normeringsdatan kan problematiseras.  

Bland annat kan förväntan om återgång till normal funktion ifrågasättas då detta inte 

alltid är möjligt, speciellt inte för patienter med kroniska besvär. Genom att tala om subjektivt 

välmående istället för exempelvis funktion kan det nog ändå anses vara en acceptabel och 

sund förväntan för de allra flesta patientgrupper att uppleva välmående. Frågan är vad som 

anses vara normala nivåer av välmående.  

Den normeringsdata som finns är baserad på en enskild studie utförd av Braconier 

(2015). Studien visar spridda värden där den kliniska och den icke-kliniska populationen har 

ett stort överlapp. Trots att det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna så var 

det alltså individer som skattade lika högt trots att de kom från olika populationer. Detta gör 
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att det krävs ungefär 1,5 standarddeviation i poängskillnad för att uppnå klinisk signifikans 

och i detta fall innebär det en förändring med 15 poäng. Kanske är Välmåendeformuläret inte 

tillräckligt bra på att diskriminera mellan en klinisk och icke-klinisk population och därför 

inte optimal att använda för att utvärdera behandling?  

Jacobson och Traux (1991) lyfter att överlappande grupper kan bero på att det sällan 

kontrolleras för kliniska fall i den icke-kliniska gruppen. Detta verkar troligt med tanke på 

komplexiteten i begreppet välmående, det vill säga att vissa tycks uppleva välmående trots 

sjukdom och symptom medan andra upplever en avsaknad av välmående trots att de objektivt 

kan anses friska och symptomfria. Till exempel skattade fyra deltagare i denna studie i nivå 

med en normal population redan före behandling trots att de sökt hjälp just för att de inte 

mådde bra. Detta ger stöd för att närvaro av välmående och frånvaro av symptom sannolikt 

rör sig på två olika dimensioner (Manderschield et. al., 2010).   

Det här skulle kunna innebära att Välmåendeformuläret behöver normeras på ett annat 

sätt än vad som vanligen görs. Det som även Braconier (2015) gjorde, var att använda 

studenter som den icke-kliniska gruppen och psykiatripatienter som den kliniska. Om närvaro 

av välmående och frånvaro av symptom är konstrukt på olika dimensioner är det förståeligt 

att dessa grupper kan komma att överlappa enormt. Utifrån detta kan det tänkas att 

Välmåendeformuläret kanske ändå kan vara känsligt för förändring och användbart för att 

utvärdera just välmående om skalan normerades med andra grupper. För att fånga hela 

begreppet hälsa tycks det däremot behövas någon typ av symptominventarie som tillägg.  

Utöver det som beskrivits ovan kan även tidsaspekten påverkat resultaten. För- och 

eftermätning skedde med tre veckors mellanrum vilket kan vara för kort tid för att skapa 

kliniskt signifikant förändring gällande subjektivt välmående. Dock har formuläret ändå 

utformats för att kunna fånga veckovis förändring (Ström & Carlbring, 2014) 
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Då det generellt tycks vara svårare att nå upp till kliniskt signifikanta skillnader i 

jämförelse med endast statistiskt signifikanta (Jacobson & Traux, 1991) så kan det funderas 

kring om forskare som använder denna typ av design och analysmetoder skapar problem för 

sig själva. Det är däremot viktigt att komma ihåg att poängen med behandling är att patienten 

ska uppleva en skillnad. Genom att titta på klinisk signifikans minskar risken för att dra 

alltför stora slutsatser av marginella resultat (Sharp et. al., 2004). Sammanfattningsvis kan 

denna studies resultat sägas peka i en positiv riktning vad gäller effekt på välmående då 90 % 

av deltagarna skattar ökat välmående, men att denna förändring sannolikt är för liten för att 

deltagarna själva ska märka en tydlig förbättring på dessa tre veckor.  

Behandlingens effekt på värderad riktning 

För att följa värderad riktning som en process i behandlingen användes BEVS. Formuläret är 

konstruerat för att mäta ändamålsenligt handlande i värderad riktning “de senaste två 

veckorna” (Lundgren et. al., 2012), men eftersom att BEVS användes flera gånger varje 

vecka uppmanades deltagarna i denna studie att skatta sin upplevelse “just nu”. En stor del av 

deltagarna fyllde i enkäten vid flertalet mättillfällen och utifrån det verkar formuläret vara lätt 

att använda och viss förändring kunde fångas med hjälp av formuläret.  

Både ökning av värdet och större variabilitet på skattad värderad riktning anses här 

vara en positiv effekt av behandlingen. Syftet med FACT är att människor med hjälp av ökad 

psykologisk flexibilitet ska må bättre (Strosahl et. al., 2012). Det innebär bland annat att 

något som tidigare varit stabilt och som under behandlingen börjar variera anses vara en lika 

viktig förändring som en tydlig positiv förbättring är. Förändring kan observeras hos ungefär 

hälften av de 13 deltagarna och för dem verkar behandlingen fått måttlig effekt på värderad 

riktning antingen i en tydlig uppåtgående trend eller med större variabilitet under 

behandlingsfasen. Denna effekt styrks av resultaten både från den visuella inspektionen och 

beräkning av PEM.  



FACT I PRIMÄRVÅRDEN 45 

 Eftersom de tre sessionerna fokuserar på olika verksamma processer skulle det kunna 

vara så att förändring mestadels sker efter en viss session. Detta tycks vara svårt att dra 

slutsatser kring då det ser olika ut för alla deltagarna och de som deltagit vid endast en eller 

de två första sessionerna verkar ha fått likvärdiga effekter av behandlingen som de som 

deltagit vid samtliga sessioner.  

Värderad riktning är inte i fokus förrän under tredje sessionen och kanske hade 

deltagarna fyllt i BEVS annorlunda om en noggrann genomgång av värderad riktning och att 

leva i enlighet med denna hade dykt upp tidigare. Trots att konceptet beskrivs utförligt i 

formuläret så finns möjligheten att deltagarna inte förstått begreppet fullt ut och därav inte 

skattat korrekt. Skattningarna kan också ha påverkats av att instruktionen om tidsaspekten 

ändrats från “två veckor” till “just nu” för att passa denna studies premisser. Resultaten 

stämmer dock överens med forskningen kring ACT där det ofta framgår att de olika 

kärnprocesserna är tätt sammanflätade och interagerar med varandra (Hayes et. al., 2012).  

 Flera deltagare som redan innan behandlingen rapporterade högre nivåer av värderad 

riktning verkar inte ha fått samma effekt av behandlingen beträffande värdeökning som de 

med lägre nivåer under baslinjen. Detta skulle kunna bero på att de närmar sig skalans tak 

(Kazdin, 2014), men det skulle också kunna peka på att FACT har större effekt på lägre 

nivåer av värderad riktning mätt med BEVS. Ytterligare en möjlighet är att större effekter av 

behandlingen kommer vid en senare tidpunkt då patienterna har fått chansen att 

experimentera mer med det som de testat under behandlingen.  

Finns ett samband mellan värderad riktning och välmående? 

De studier som genomfört en ACT-behandling och undersökt om värderad riktning medierar 

behandlingsutfallet har använt olika symptominventarier som utfallsmått (Kemani, Olsson, 

Holmström & Wicksell, 2016; Wersebe et. al., 2017; Swain, Hancock, Hainsworth & 

Bowman, 2015). Bland dessa studier råder det spridning bland resultaten där två studier 
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(Kemani et. al., 2016; Swain et. al., 2015) funnit att symptom inte medieras av denna process 

medan en annan finner motsatsen (Wersebe et. al., 2017). 

Denna studie skiljer sig från de som nämns ovan då utfallsmåttet inte fokuserar på 

specifika symptom utan välmående. Det vore inte orimligt att värderad riktning skulle 

mediera subjektivt välmående eftersom att ägna sig åt meningsfulla aktiviteter är så centralt i 

välmåendebegreppet (Braconier, 2015) och upplevelsen av hälsa (Baumann, 1961; 

Benyamini et. al., 2003).  

Resultaten från denna studie visar att behandlingen har haft en måttlig effekt på 

ändamålsenligt handlande i värderad riktning hos hälften av deltagarna och för två av dessa 

(1 och 3) har även en tydlig positiv procentuell förändring skett gällande välmående mellan 

för- och eftermätning. Hos de deltagare där effekten för värderad riktning uteblev (5 och 9) 

finns ingen sådan tydlig procentuell förändring för resultat på Välmåendeformuläret. Utifrån 

dessa resultat finns indikationer på att värderad riktning är en mekanism som medierar 

välmående vid användande av FACT. Något som talar emot detta är att tre av de deltagare 

som fått en effekt på värderad riktning inte uppvisar någon tydlig positiv procentuell 

förändring gällande välmående. Det blir därför svårt att dra några slutsatser kring om 

värderad riktning medierar välmående.  

Under behandlingen var det flera patienter som uteblev vid en eller flera sessioner. 

Kanske kan de bristande bevisen från denna studie gällande värderad riktning som en 

mediator för välmående i behandlingen bero på att deltagarna vid tidpunkten för eftermätning 

inte hade kommit igång med att faktiskt leva i sin värderade riktning. Enligt Gloster och 

kollegor (2016) så sker en ökning av ändamålsenligt handlande i värderad riktning innan 

minskat lidande kan observeras. Det skulle alltså kunna vara så att det krävs en större 

beteendeförändring gällande att leva i enlighet med sina värden än vad som är möjligt på två 

veckor för att patienter ska uppleva ökat välmående direkt efter avslutad behandling. Det är 
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möjligt att patienterna skulle rapportera kliniskt signifikant förändring av välmående vid 

uppföljning några månader senare.  

Nöjdhet med behandling 

Som ett mått på nöjdhet med behandlingen användes CSQ-8 och 11 av de 13 deltagarna 

fyllde i formuläret dagen efter behandlingens avslut. Eftersom formuläret fått en del kritik för 

dess negativa skevhet, det vill säga att det inte verkar vara tillräckligt känsligt för missnöje, 

så användes de gränsvärden föreslagna av Kelly och kollegor (2017) där författarna tagit 

hänsyn till just detta. Därmed var det 82 % (9) av deltagarna som var missnöjda eller något 

missnöjda med behandlingen och 18 % (2) som var nöjda.  

Genom att titta närmare på varje enskild fråga verkar de flesta missnöjda med att de 

inte fått den hjälp de ville ha och att de upplever att behandlingen inte mött deras behov. 

Tyvärr undersöktes inte vilken hjälp deltagarna faktiskt önskade och vilka behov de ansåg sig 

ha. En gissning är att många av deltagarna kanske ändå önskar symptomreduktion och att 

detta kanske inte skett under den korta behandlingen. Om antagandet stämmer så visar det 

hur djupt rotat det patologiska synsättet med symptomeliminering som mål är.  

Det är förståeligt att människor vill bli av med symptom och besvär, men frågan är i 

vilken utsträckning detta ska vara huvudsakligt behandlingsmål inom primärvården? Med 

tanke på att både sjuka och friska människor tycks må bättre av att ägna sig åt meningsfulla 

aktiviteter (Baumann, 1961; Benyamini et. al., 2003) så föreslås att dessa åtgärder ska få ta 

större plats och att ett sådant fokus ska bli tydligt både för vårdpersonal och patienter. Trots 

att det var huvudsyftet med denna behandlingsinsats så verkar det som att en del av 

patienterna hade svårt att ta till sig det till synes nya hälsofrämjande perspektivet. En 

möjlighet är att förväntningarna behöver tydliggöras. Inom ramen för denna studie fick 

deltagarna endast sparsam information om behandlingens innehåll för att undvika att de redan 
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innan behandlingen börjar med eventuella förändringa. Kanske gjorde detta det svårare för 

deltagarna att ta till sig av ett mer hälsofrämjande perspektivet på endast tre sessioner. 

 Det var fler missnöjda deltagare i grupp ett jämfört med grupp två. Detta skulle kunna 

bero på att antalet deltagare var större i grupp ett och att tiden och dosen av behandling då 

blir mindre per deltagare och därav inte optimal (Yalom, 1995). En annan möjlighet är att det 

kan handla om en nybörjareffekt där behandlarna ännu inte samlat tillräckligt med erfarenhet 

av att arbeta utifrån protokollet. 

Trots det utbredda missnöjet med typen av hjälp och i vilken utsträckning behoven 

möttes observeras att majoriteten av deltagarna upplever att behandlingen till viss del hjälpt 

dem att handskas bättre med sina problem. De flesta bedömde också att behandlingen höll 

god kvalitet och majoriteten tror att de skulle söka sig till en liknande behandling igen och 

även rekommendera den till en vän. Utifrån detta verkar insatsen mer lovande.  

En intressant diskussion är vilken betydelse det har att så många ändå var missnöjda 

med behandlingen. Larsen och kollegor (1979) fann att patienter verkar kunna särskilja 

nöjdhet och resultat av behandling. Detta betyder att det inte är säkert att patienter är nöjda 

trots att behandlingen fungerar och tvärtom. Det behöver därför funderas kring vad som gör 

patienter nöjda, vad i denna insats som gjorde dem missnöjda och i vilken utsträckning det i 

primärvården ska tas hänsyn till patientens önskemål. En anledning till att det skulle kunna 

vara viktigt att patienter känner sig nöjda med behandlingsinsatsen är för att undvika att de 

söker mer vård och då riskerar att bli omotiverade och behandlingströtta.  

Följsamhet 

Beträffande följsamhet undersöktes detta utifrån antal sessioner deltagarna närvarade vid. En 

förhoppning med denna korta insats var att deltagarna skulle bli mer motiverade att 

genomföra hela behandlingen när det bara rörde sig om tre sessioner. Så blev dock inte fallet. 

Mindre än hälften av deltagarna (46 %) deltog vid alla tre sessioner vilket indikerar en 
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betydligt högre andel avhopp än de cirka 20 % som Swift och Greenberg (2012) fann i sin 

metaanalys. Men med tanke på att många primärvårdspatienter med psykisk ohälsa bara 

närvarar vid ett besök (Brown & Jones, 2005) så vore det kanske orealistiskt att förvänta sig 

bättre resultat? Trots det så vore det önskvärt med ett högre deltagande och det kan finnas 

flera orsaker till de uteblivna besöken. 

 Att så många av deltagarna verkar missnöjda med insatsen kan vara en anledning till 

att de valde att inte fullfölja behandlingen. Det verkar nämligen finnas ett samband mellan 

låga poäng på CSQ-8 och tidiga avhopp (Larsen et. al., 1979; Kelly et. al., 2017). Det tycks 

rimligt att deltagare som väljer att utebli eller hoppa av behandling gör detta på grund av att 

de är missnöjda. Men även det motsatta är möjligt, det vill säga att deltagare som är 

missnöjda är det eftersom de missat viktiga och hjälpsamma delar i behandlingen.  

När patienter får välja tycks de föredra individuell terapi (Renjilian et. al., 2001; 

Sharp et. al., 2004). Det skulle därför kunna vara så att deltagarna i denna studie valde att 

utebli på grund av att de inte var nöjda med gruppformatet. Detta motsägs dock av Fernandes, 

Salem, Swift, Ramtahal och Nezu (2015) som undersökte just behandlingsformat som 

moderator för avhopp och fann att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupp- och 

individuellt format. Däremot kan gruppformatet ändå ha spelat roll på så vis att när några 

deltagare valde att inte närvara kan detta ha påverkat de andra deltagarna i gruppen. Dock var 

det ett relativt högt deltagande vid de två första sessionerna och det var först vid sista 

sessionen en markant skillnad i närvaro kunde observeras. Kanske är det därför mer troligt att 

det var något i innehållet under session två som bidrog till den höga frånvaron under session 

tre. En spekulation är att session två bestod av många upplevelsebaserade övningar som 

kanske inte ansågs vara lika relevanta för deltagarna. 

Deltagarnas diagnos, att behandlingen skedde på vårdcentral och att behandlarna var 

studenter är andra faktorer som kan ha bidragit till att så många deltagare uteblev. Fernandes 
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och kollegor (2015) undersökte även dessa faktorer och kom fram till att det inte är någon 

skillnad avseende avhopp om behandlaren är mer eller mindre erfaren. Däremot beskrivs att  

fler avhopp skedde i öppenvård än i slutenvård och patienter med depression hoppade av 

behandling i större utsträckning än patienter med andra diagnoser. Detta kan ha haft inverkan 

på avhoppen i denna studie. 

Sammanfattningsvis hade denna behandlingsinsats inte den effekt avseende 

följsamhet och närvaro som det hoppats på med tanke på att insatsen endast bestod av tre 

sessioner. Varför deltagarna valde att hoppa av och utebli är dock osäkert.  

Att följa och utvärdera behandling utan att mäta symptom 

I denna studie användes BEVS och Välmåendeformuläret för att följa och utvärdera 

behandlingen. Dessa mått valdes på grund av att de anses fånga viktiga aspekter av vad som 

är betydelsefullt för människors hälsa samtidigt som de har ett minimalt fokus på symptom. 

Detta bidrar till ett ökat hälsofrämjande fokus vilket är något som ingår i primärvårdens 

uppdrag (Socialstyrelsen, 2016) men ibland tycks hamna i skymundan.  

 Enligt WHO (2004) är mental hälsa “a state of well-being in which the individual 

realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work 

productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community” (s. 

10). Ingenstans i denna definition nämns frånvaro av symptom, däremot är välmående ett 

centralt begrepp tillsammans med vad som skulle kunna sammanfattas till möjligheten att 

utföra meningsfulla aktiviteter. Därav innefattar denna studie ett försök att mäta just dessa 

koncept.  

 Valet att helt utesluta att mäta symptom gjordes utifrån symptomperceptionsmodellen 

(Linton, 2005) som beskriver att det finns en risk att ett fokus på symptom kan förstärka 

dessa. Dessutom ansågs valet förstärka metodtroheten till teorin bakom FACT som säger att 

symptom och negativa känslor kan få finnas samtidigt som vi ägnar oss åt meningsfulla 
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aktiviteter (Strosahl et. al., 2012). Till vår kännedom har det hittills inte genomförts några 

studier som tänker på detta vid val av mätinstrument, inte heller inom ACT-forskning 

(Hacker, Stone & MacBeth, 2015), och på så vis kan denna studie ses som ett värdefullt 

bidrag till forskningen. Dock medför detta en rad begränsningar. Utifrån ett 

forskningsperspektiv blir det till exempel mycket svårt att jämföra denna studies resultat med 

andra behandlingsinsatser där olika symptominstrument använts som utfallsmått.  

Ur ett kliniskt perspektiv kan valet att inte mäta symptom diskuteras. Även om 

frånvaro av symptom inte nämns i definitionen av mental hälsa så kan det utifrån Braconier 

(2015) utläsas att välmående innebär både närvaro av positiva och frånvaro av negativa 

känslor. För att uppnå välmående kan det alltså tänkas att även symptomen och de negativa 

känslorna kring dessa behöver angripas. Utifrån detta är det således en nackdel att 

symptomnivåer inte mäts. 

 Inom primärvårdens patientgrupp förekommer både kroniska problem och subkliniska 

besvär och då blir symptomeliminering svårt. Med tanke på detta kan det hälsofrämjande 

perspektivet ändå anses mer användbart då det kan användas för att öka hälsan hos både 

friska och sjuka individer. 

Begränsningar 

Studien har ett antal begränsningar. Det är svårt att generalisera resultatet då deltagarantalet 

är lågt, alla har svensk härkomst och de flesta (75 %) är kvinnor. Dock verkar den höga 

andelen kvinnor vara representativ med hur det ser ut inom primärvården då kvinnor gör 

58 % fler vårdbesök än män (Osika Friberg, Krantz, Määttä & Järbrink, 2016). Skillnaden 

tycks dessutom vara ännu större när det kommer till att rapportera och söka hjälp för psykisk 

ohälsa (SKL, 2018).  

När det gäller beskrivning av deltagarna så undersöks i denna studie inte deltagarnas 

diagnoser. Forskningsmässigt är detta en begränsning då det inte går att kontrollera att 
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gruppen verkligen varit transdiagnostisk och bestått av individer med olika problem. Men ur 

behandlingssynpunkt kanske detta snarare är en fördel då fokus kan vara på de underliggande 

psykologiska processerna vilket är tanken med transdiagnostiska behandlingar (Garland & 

Howard, 2014). Även med tanke på de många primärvårdspatienter som kommer med 

komorbida (Newby et. al., 2017) och subkliniska (Åsbring et. al., 2014) besvär så kan det 

tänkas att det underlättar med ett minskat fokus på specifika diagnoser.  

För att utvärdera och följa behandlingen användes självskattningsinstrumenten 

Välmåendeformuläret, BEVS och CSQ-8. Att så få instrument användes i kombination med 

att både Välmåendeformuläret och BEVS är nya och relativt outforskade gör det osäkert om 

eventuell effekt av behandlingen har kunnat upptäckas. Exempelvis kan andra processer som 

är centrala för konceptet i FACT ha missats och även funktion hade varit intressant att 

undersöka som en komponent i hälsobegreppet. 

De analysmetoder som använts innebär också vissa begränsningar för studien. Att 

använda visuell inspektion som analys ökar risken för typ-1 fel vilket innebär att effekter 

påstås finnas trots att de egentligen inte gör det (Kazdin, 2014). Eftersom den visuella 

inspektionen bygger på vad som är en mer subjektiv bedömning än många andra 

analysmetoder finns risk för bias. Risken för typ-1 fel är hög även vid användande av PEM 

som analysmetod. Det beror på att värdet kan bli mycket stort trots att datapunkterna i 

behandlingsfasen bara ligger strax ovanför baslinjens centraltendens. Ett annat problem som 

uppkommer när PEM används är att metoden inte kan ta hänsyn till variabilitet vilket denna 

studie intresserar sig för.  

Ytterligare en tydlig begränsning är att det på grund av tidsutrymmet inte fanns 

möjlighet att inom ramen för denna studie använda en längre baslinje och göra en 

uppföljning. En längre baslinje hade varit fördelaktigt för att förhoppningsvis kunna se mer 

stabilitet för vissa deltagare och för att bättre kunna predicera utfallet utan behandlingsinsats. 
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Det hade också varit önskvärt att kunna randomisera deltagare till olika långa baslinjer för att 

på så vis minska hotet mot den interna validiteten i form av tid och historia (Kazdin, 2014). 

En uppföljning hade varit fördelaktigt framförallt på grund av att behandlingsinsatsen bara 

var två veckor lång och det kan tänkas att vissa effekter uppkommer och syns först efter en 

längre tid. Särskilt med tanke på att den centrala processen ändamålsenligt handlande i 

värderad riktning var i fokus först sista sessionen så är det möjligt att större förändringar på 

BEVS skulle kunna ses efter denna session. Tyvärr görs bara en mätning efter detta tillfälle. 

Implikationer och framtida forskning 

Denna studie har många begränsningar och därför är det svårt att ge rekommendationer för 

klinisk verksamhet. En möjlighet är att BEVS skulle kunna användas som 

screeninginstrument för att bedöma om en patient skulle kunna bli hjälpt av att delta i en 

behandlingsgrupp med FACT. Två av deltagarna hade redan höga nivåer av värderad riktning 

över 4-5 under baslinjen och rapporterade inte någon effekt av behandlingen, medan de med 

lägre nivåer visade mer tendenser på behandlingseffekt. Det finns risk för att denna 

observation beror på regression till medelvärdet (Kazdin, 2014) som kan förklara att de med 

låga ingångsvärden ökar sina värden allteftersom behandlingen fortskrider. Trots denna 

begränsning finns möjligheten att patienter som har lägre ingångsvärden på BEVS kan vara 

mer hjälpta av FACT jämfört med de med högre ingångsvärden.  

 I framtiden vore det intressant att genomföra en liknande studie där alla processer som 

tänks mediera utfallet i FACT följs. Visserligen verkar de olika processerna vara tätt 

sammanflätade (Hayes et. al., 2012), men eftersom att de tre olika sessionerna har fokus på 

olika processer skulle det kunna vara så att vissa processmått skulle ge större utslag än andra 

vid olika tidpunkter i behandlingen.  

I denna studie valdes att inte mäta symptom för att ge plats för metodtrohet till FACT 

och ett tydligt fokus på det hälsofrämjande perspektivet. En farhåga var att 
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symptominventarier skulle öka uppmärksamheten och upplevelsen av besvär och därav 

bromsa ner en eventuell positiv behandlingseffekt. Om och hur symptominventarier påverkar 

behandlingsförloppet är dock osäkert. Det vore därför intressant att undersöka detta, 

förslagsvis med hjälp av en kontrollerad randomiserad studie (RCT) där en behandlingsgrupp 

utvärderas med hjälp av symptominventarier och en annan med hjälp av andra mått, detta i 

kombination med ett mer generellt mått på mående. På så vis skulle det kunna kontrolleras 

för om formulär med fokus på symptom kan leda till försämrade effekter eller om fördelarna 

överväger.  

Slutsats 

FACT föreslogs vara en insats som på ett bra sätt skulle kunna möta primärvårdens behov 

och dessutom gå hand i hand med verksamhetens hälsofrämjande uppdrag. Studiens 

begränsningar av framförallt lågt deltagarantal och möjlighet att generalisera resultaten, samt 

problem med valda instrument gör det svårt att dra slutsatser kring om detta stämmer.  

Sammanfattningsvis verkar behandlingen ändå haft viss effekt på värderad riktning 

och välmående. Även om resultaten inte är kliniskt signifikanta så finns det tendenser som 

pekar i en positiv riktning. Gällande följsamhet och nöjdhet med behandlingen finns en desto 

tydligare trend hos deltagarna. Majoriteten rapporterar missnöjdhet med insatsen men 

orsaken till missnöjet är oklart.  

Det är viktigt att primärvården använder sig av insatser som patienter är nöjda med 

och blir hjälpta av. FACT skulle kunna vara en sådan insats, men det behövs mer forskning 

kring vilka specifika patientgrupper vars behov skulle kunna uppfyllas med hjälp av 

behandlingen. Kanske kan ett skifte från en generell bild av hälsa som frånvaro av symptom 

till närvaro av välmående och att ägna sig värdefulla aktiviteter göra att fler patienter 

upplever att FACT möter deras behov.  
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Bilaga 3. Client Satisfaction Questionnaire-8 
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Bilaga 4. Information till forskningsdeltagarna 

Information till forskningsdeltagarna 
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du 
information om projektet och om vad det innebär att delta.  
 
Vi som genomför denna studie heter Joanna Wilkås och Emma Landén och handleds av 
Johan Carstens-Söderstrand. Forskningshuvudman för projektet är Örebro universitet. Med 
forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 
 
Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
I dagens samhälle ökar den psykiska ohälsan och vårdcentraler har behov av att hitta korta 
effektiva gruppbehandlingar som fungerar för många olika patienter. Inom ramen för 
psykologprogrammets examensuppsats kommer vi därför att planera, genomföra och 
utvärdera en diagnosblandad behandling. Behandlingen är vetenskapligt grundad och studien 
syftar till att bidra till forskningen kring intensiva och fokuserade gruppbehandlingar. 
 
Detta projekt är ett samarbete mellan Örebro universitet, Brickegården och Karolina 
vårdcentral i Karlskoga. Du har tillfrågats att delta i studien eftersom att du har sökt till någon 
av dessa vårdcentraler under februari fram till början mars 2018 och uppfyller kriterierna för 
att delta i denna behandlingsgrupp. Kriterierna för deltagande är att du talar flytande svenska 
och upplever psykisk ohälsa, samt vill göra en förändring i ditt liv. Det kan till exempel röra 
sig om svårigheter med nedstämdhet, depression, ångest, oro, stress eller somatisk sjukdom 
såsom diabetes vilken bidrar till psykisk ohälsa. Om du är under 18 år, har problem som inte 
ryms inom primärvårdens område exempelvis självskadebeteenden eller uttalad suicidrisk 
eller lider av enbart somatisk problematik så kan du tyvärr inte delta i studien. Rekrytering 
avslutas då antalet platser i grupperna är fyllda.  
 
Hur går studien till? 
Deltagande i forskningsprojektet innebär att du deltar i en kort gruppbehandling som omfattar 
tre veckovisa tillfällen á 90 minuter. Gruppen kommer att bestå av cirka åtta deltagare. Under 
dessa tillfällen kommer du få prata om hur olika problem och svårigheter kan ställa till det i 
livet och lära dig hur du kan hantera dina problem på ett sätt som förhoppningsvis kommer 
vara mer hjälpsamt för dig. Du kommer att få prova på olika upplevelsebaserade övningar 
som syftar till att öka din förmåga att vara närvarande i stunden, hantera obehagliga tankar 
och känslor, samt identifiera vad du tycker är viktigt i livet och vad du kan göra för att närma 
dig detta. 
 
Behandlingen kommer att ske på Karolina vårdcentral, Urbrinken 4, Karlskoga. 
Grupptillfällena är planerade till tisdagar tre veckor i följd.  
 
Det som skiljer forskningsprojektet från en vanlig behandling är att du som deltagare kommer 
att behöva lägga mer tid på att besvara enkäter som omfattar de faktorer vi vill mäta. Det 
kommer att innebära att du före första tillfället samt efter sista tillfället fyller i två längre 
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enkäter vilket kommer att ta cirka 20 minuter. Veckan före behandlingsstart och under 
behandlingens gång kommer du även få fylla i en kortare enkät tre gånger i veckan (måndag, 
onsdag, fredag), denna enkät tar bara någon minut att fylla i. Enkäterna kommer att skickas 
via e-post via webbtjänsten oru-survey (se vidare information under rubriken Vad händer 
med mina uppgifter?).  
 
I samband med projektets start kommer vi som studieansvariga att kontakta dig via telefon 
och du kommer ha möjlighet att ställa frågor om studien och behandlingen.  
 
Möjliga följder och risker med att delta i studien 
Deltagande i forskningsprojektet kan innebära risker.  
 
Då behandlingen består av olika upplevelsebaserade övningar innebär detta att du som 
deltagare kommer att få konfrontera en del av dina svårigheter. Det gör att det finns risk för 
att du kommer uppleva en ökning av obehag och känslomässiga effekter på kort sikt.  
Vi kan heller inte garantera att behandlingen kommer att ha effekt på längre sikt. Om du 
upplever fortsatta problem efter avslutad behandling kommer du ha möjlighet till fortsatt 
kontakt med vårdcentralen.  
 
Eftersom behandlingen sker i grupp kommer du som deltagare behöva dela med dig av 
personlig information till andra deltagare, du kommer också ta del av de andra deltagarnas 
personliga berättelser vilket innebär ett visst ansvar. I gruppen kommer vi enas om 
tystnadsplikt, men om detta inte följs kan det innebära risk för obehag och upplevelse av 
integritetsintrång.  
  
Vad händer med mina uppgifter?  
Projektet kommer att samla in och registrera information om dig gällande bakgrund, mående 
och värderingar. Detta kommer att ske genom att du fyller i enkäter med hjälp av anonym 
åtkomst via webbtjänsten oru-survey. Materialet hanteras utifrån lagar om sekretess och 
tystnadsplikt. Den insamlade datan kommer endast användas i studiens syfte och redovisning 
av data kommer ske avkodat och anonymt på individnivå. Du och de andra deltagarna 
kommer att ges en kod som du använder för varje enkät. Detta gör det möjligt att koppla svar 
på frågorna till varje deltagare. Efter genomförd databearbetning kommer all data makuleras.  
 
Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  
Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att 
gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få 
eventuella fel rättade. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta studieansvariga 
Joanna Wilkås, Emma Landén, eller studenthandledare Johan Carstens-Söderstrand.  
 
Behöver du någon gång under behandlingen komma i kontakt med oss som studieansvariga 
använder du dig av mejladressen primarvardsprojektet@oru.se som är koppad till en server 
med utökat sekretesskydd.  
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Hur får jag information om resultatet av studien? 
Som deltagare kommer du ha möjlighet att själv spara ner dina svar du anger i enkäterna. 
Under sista behandlingstillfället kommer du även att bli tillfrågad om du är intresserad av att 
ta del av resultatet i form av vår uppsats. Om intresse finns kommer du få möjlighet att skriva 
upp dig på en e-postlista och få ett mejl med bifogad uppsats när den färdigställts.  
 
Försäkring och ersättning 
Du omfattas av det vanliga försäkringsskydd som alla patienter inom Sveriges regioner och landsting 
omfattas av. Du kan hitta mer information om patientförsäkringen på lof.se. Deltagande i vår studie är 
inget undantag från detta skydd. Det kan vara så att du är berättigad till förebyggande sjukskrivning 
som då täcker tiden för de tre behandlingstillfällena. För att ansöka om förebyggande sjukskrivning 
tar du kontakt med din läkare.  
  
Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 
väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 
kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. 
 
Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien  
Joanna Wilkås  kontakt: primarvardsprojektet@oru.se  

Emma Landén  kontakt: primarvardsprojektet@oru.se 

Johan Carstens-Söderstrand kontakt: johan.carstens-soderstrand@oru.se 

Patientansvariga 

Leg. psykolog Linda Björnberg och leg. psykolog Julia Persson  

Kontaktas via Mina vårdkontakter på 1177.se eller via telefon 0586-66860.   
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 
frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien Primärvårdsprojektet 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
forskningspersonsinformationen. 

  

Plats och datum Underskrift 
  

 

Samtyckesblanketten lämnas till studieansvariga.  
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Bilaga 5. Inklusions- och exklusionskriterier 

 
 
Checklista för rekrytering av deltagare  
 
Genomför bedömningssamtal enligt dina vanliga rutiner.  
 
Exklusionskriterier: 

• Under 18 år 
• Talar inte flytande svenska 
• Självskadeproblematik 
• Uttalad suicidrisk 
• Problem av enbart somatisk karaktär 
• Problem som inte ryms inom primärvårdens område såsom svår psykisk ohälsa 

 
Inklusionskriterier: 
Personen upplever psykisk ohälsa, känner sig begränsad i livet och söker hjälp. Det kan 
t.ex. röra sig om: 

• Nedstämdhet/depression 
• Ångest & oro 
• Tvångssyndrom 
• Generaliserat ångestsyndrom 
• Negativ självkänsla/självbild 
• Stress 
• Kronisk smärta 
• Diabetes eller annan somatisk problematik som bidrar till psykologiskt lidande 
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Bilaga 6. Samtycke för ljudinspelning 

 

För att kunna kontrollera för att behandlarna följer det behandlingsprotokoll 
som de beskriver i sin uppsats kommer en diktafon användas för att spela in det 
som behandlarna säger. Den kommer vara vinklad mot dem under sessionerna, 
men din röst kan komma att spelas in pga. diktafonens räckvidd för 
ljudupptagning.  

 

Samtycke för ljudinspelning 

☐ Jag samtycker till att behandlarna får använda diktafon för att spela in sig själva under de tre 
sessionerna  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
forskningspersonsinformationen dvs att uppgifterna är skyddande av sekretess och att 
inspelningen makuleras efter att uppsatsen blivit godkänd.  

  

Plats och datum Underskrift 
  

 

Samtyckesblanketten lämnas till studieansvariga.  

  



FACT I PRIMÄRVÅRDEN 78 

Bilaga 7. Behandlingsprotokoll 

 
SESSION 1 
 
Mål/syfte 
Målet med den första behandlingssessionen är att skapa förutsättningar för en radikal 
förändring med hjälp av kreativ hopplöshet. Genom strukturerade frågor hjälper 
behandlaren deltagarna att rama in problem och tidigare lösningsstrategier på ett nytt sätt. 
Deltagarna får också möjlighet att upptäcka att deras olika problem och strategier i grund 
och botten har samma funktion, det vill säga att kontrollera och undvika det som upplevs 
obehagligt.  
 
Tips till behandlaren 

• Var en rollmodell, framförallt gällande de förhållningssätt och förmågor som är 
centrala i att skapa radikal förändring utifrån FACT-principer 

• Icke-dömande förhållningssätt  
• Accepterande förhållningssätt 
• När deltagarna behöver tid för att fundera och reflektera bör du dra ner på tempot. 
• Framkalla tvivel gällande det problemlösande medvetandet genom att använda frasen 

(“den tänkande hjärnan”) och ställa utforskande frågor gällande hur funktionellt det 
problemlösande medvetandets strategier har varit för deltagarna. Detta gäller 
framförallt när strategiers funktionalitet undersöks.  

• Var empatisk och stöttande. Detta är extra viktigt när deltagarna utforskar vad 
användandet av strategierna har kostat.  

• Anteckna deltagarnas problem och vilka strategier de använt. Du behöver detta för att 
senare kunna sammanfatta rundan och genomföra nyinramning av problematiken.  

Material 
• Dokument med frågorna  
• Formulär för kurs- och rondellövningen 
• Pennor till deltagarna 
• Beskrivning av hemuppgiften att ge till deltagarna 
• Whiteboardpennor 

Överblick  
• Bygga gruppsammanhållning 
• Gå igenom strukturerade frågor för radikal förändring 
• Nyinramning 
• Övning: Kurs- och rondellövningen 
• Övning: Byta riktning 
• Sammanfattning 
• Hemuppgift: Att bara observera 
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• Avslutning 

Detaljerad beskrivning 
 
Bygga gruppsammanhållning (15-20 min) 
Behandlaren hälsar alla välkomna och börjar med att presentera sig själva samt skriver upp 
agendan för sessionen.  

• Namn 
• Utbildning 

För att bygga gruppsammanhållning används en presentationsrunda där deltagarna får 
berätta kort om sig själva.  

• Namn 
• Livssituation (familj, jobb, intressen) 
• Problem (Varför har du valt att söka hjälp?) 

För att öka tryggheten i gruppen får deltagarna enas om regler, tystnadsplikt etc. 
Behandlaren ser till att det gruppen kommer överens om skrivs ner.  
 
Gå igenom strukturerade frågor för radikal förändring (60 min) 
Varje deltagare får ett dokument med frågorna framför sig så att de är lite förberedda när 
det är dags att svara på frågorna. Behandlaren antecknar på tavlan och ställer frågorna 
öppet till gruppen.  
 
Fråga 1: Vad hoppas du få ut av det här? 
Deltagarna får fundera på och dela med sig av sitt svar på frågan “Jag vet att den här terapin 
har fungerat när…” (s.81) 
Denna fråga ställs för att väcka engagemang redan tidigt i behandlingen. I den här fasen ska 
patientens mål inte ifrågasättas eller omformuleras det då detta stoppar 
förändringsprocessen. Det är okej om målet exempelvis är att bli av med depressionen eller 
något annat. 
 
Fråga 2: Vad har du testat för att hantera problemet? 
Behandlaren sammanfattar deltagarnas mål och ställer sedan frågan “Vilka strategier har ni använt 
er av för att nå dit?” (s. 83).  
Behandlarens uppgift är att undersöka vilka strategier deltagarna använder för att undvika obehag, 
hur mycket dessa strategier används och vilka regler som beteendena styrs av. Generellt tenderar 
personer som i större utsträckning använder sig av undvikanden och styrs av regler att ha svårare för 
att inta nya perspektiv och testa nya sätt att agera på.  
 
Nyckelcitat behandlaren kan använda sig av: 

• “Och det verkar väl rimligt att du skulle [få mer energi] om du bara fick mer sömn, eller hur?” 
(s. 84)  
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• “Vad gör du för att inte tänka på allt det där?” (s. 84) 
• “Det låter som du kommit på en rad olika strategier för att avleda dig från dina känslor” (s.84) 

Fråga 3: Hur har det fungerat? 
Behandlarens uppgift är att ställa frågor om strategiernas funktionalitet. På det viset kan deltagarna 
börja tvivla på om deras strategier fungerat, eller om de i själva verket har haft motsatt effekt.  
 
Nyckelcitat behandlaren kan använda sig av: 

• “Det låter som du har lagt ner mycket tid och möda på att kontrollera [din depression] under 
de senaste månaderna… Du har [sett till att vara upptagen med annat, sovit för att få mer 
energi, hållit dig borta från pinsamma situationer och till och med bokat en tid hos en 
terapeut. Det är också uppenbart att du har jobbat på så här så gott du kunnat och att du har 
kämpat under en rätt lång tid]. Så nu har jag en fråga till dig: Om du tänker på [din depression] 
idag, jämfört med för sex månader sedan, skulle du då säga att den blivit bättre, sämre eller 
att den är ungefär oförändrad? (s. 85) 

• “Alla de här strategierna som du använt dig av verkar ha haft syftet att få dig att känna dig 
bättre. Så om du tittar tillbaka på de här sex månaderna, skulle du då säga att strategierna har 
varit framgångsrika? Har de faktiskt fått dig att må stadigt bättre?” (s. 86) 

• “Så är detta vad du har lärt dig, erfarenhetsmässigt? Som jag förstår det har du jobbat så hårt 
du bara kan. Och ändå sitter du här och mår sämre än någonsin. Det är som att du sitter fast i 
någon slags märklig rundgång. Skulle det kunna vara så att ditt medvetande faktiskt har fel, 
att det som det säger åt dig att göra faktiskt gör situationen värre?” 

• “Kan det vara så att det är just det här med att följa den tänkande hjärnans råd som är 
problemet?” (s. 87) 

Fråga 4: Vad har det kostat dig?  
Behandlarens uppgift är att på ett försiktigt sätt hjälpa deltagarna att komma i kontakt med sina 
känslor för att de ska bli mer motiverade till förändring och att prova nya beteenden.  
 
Nyckelcitat behandlaren kan använda sig av: 

• Koppla ihop med hur strategierna har fungerat. “Det är lite som en dold kostnad för den här 
striden med din [ångest] att dina [relationer] har blivit lidande. Det måste kännas sorgligt” (s. 
194) 

• “Skulle det kunna vara möjligt att det är de här strategierna som är själva [depressionen] - att 
det är precis det här som [depressionen] vill att du ska göra?” (s. 87) 

• “Jag har aldrig träffat någon som gillar att vara deprimerad. Men jämför det jag säger med din 
egen erfarenhet: Kan det möjligen vara så att alla dina försök att kontrollera dina känslor 
faktiskt har resulterat i att du nu känner dig mer och mer bortkopplad från det liv du vill leva?” 
(s. 88) 

• “Vad är det rent konkret som du känner dig bortkopplad från?” (s.88) 
• “Du har verkligen gjort allt för att handskas med den här situationen. Det krävs massor med 

mod att bara kliva upp ur sängen när man mår som du gör. Att komma hit idag är ett stort 
steg, och jag är imponerad av att du klarade det” (s.89) 

• “Att prata om sina personliga problem med någon annan är lite som att gå till tandläkaren. 
Någon som petar runt och gräver i olika delar av munnen och om det är några infektioner där 
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så gör det ont. Men man måste peta och gräva lite för att tänderna ska bli bättre. Och det är 
samma sak här. Just nu försöker vi bara lista ut var du har ont, så att vi kan göra något åt det.” 
(s. 89) 

Fråga 5: Vilket slags liv skulle du välja? 
När behandlaren ställer denna fråga är det viktigt att visa intresse för deltagarens önskningar. På så 
sätt signalerar behandlaren att detta är möjligt att uppnå samtidigt som det obehagliga finns kvar. 
Många bär nämligen på föreställningen att symptom och obehag måste elimineras innan de kan 
börja leva det liv de önskar.  
 
Nyckelcitat behandlaren kan använda sig av: 

• “I en värld där allt var möjligt, vilket slags liv skulle du då välja?” (s. 286) 
• “Jag är nyfiken på att höra lite om vad du har haft för drömmar om livet. Om du fick leva precis 

det liv du skulle vilja leva nu, utan att det fanns några hinder eller problem, hur skulle ditt liv 
se ut då?” (s.90) 

Nyinramning 
Behandlarens uppgift är här att sammanfatta det som tagits upp och komma fram till en gemensam 
definition av deras på ytan olika problem. Här är det viktigt att se till att man som behandlaren har 
deltagarna med sig och hittar en definition de tror på.  
 
Nyckelcitat som behandlaren kan använda sig av: (s. 93) 

• Att försöka kontrollera sina känslor är problemet, inte lösningen. 
• Du är inte hopplös, det är strategierna du använder dig av som är hopplösa. 
• Vem ska du tro på - ditt medvetande eller din erfarenhet? 
• Du kan kontrollera dina känslor - men i så fall förlorar du kontrollen över livet.  
• Att kontrollera sina känslor är som att försöka hålla en badboll under vatten. Det går, men 

under tiden kan man inte göra något annat än att just det. 
• En hare måste sluta springa innan den kan förstå att den är i säkerhet.  
• Det kan göra ont att gå till tandläkaren, men det gör ännu ondare att inte gå dit.  
• Det handlar inte om att känna sig bättre, utan om att blir bättre på att känna. 
• Titta här (pekar på tavlan där allt är uppskrivet)! Nu har vi nästan en hel bok med förslag på 

hur man mår bra skriven av människor som inte mår bra... 

Övning: Kurs- och rondellövningen 
Rita upp övningen på tavlan. Låt deltagarna under någon minut få fundera och fråga sedan var de 
befinner sig på linjen just nu. 
“Jag skulle vilja göra en liten övning med dig som kanske kan hjälpa dig att se var du befinner dig i 
livet just nu. Vi kan kalla det här för din kurs i livet. Alla har en kurs i livet (ritar en rak linje). I grund 
och botten lägger vi ut den i syfte att kunna leva ett så bra liv som möjligt. I den här änden (pekar) 
har vi det livet som du säger att du skulle vilja leva. Du skulle vilja [vara mer intim med din fru, du 
skulle vilja ägna mer tid och engagemang åt dina barn, du skulle vilja bowla och campa mer och göra 
spännande projekt på jobbet]. I andra änden (pekar) har vi livet som det blir när du försöker 
kontrollera dina känslor och hålla [din depressionen] i schack. Det gör du genom att [hålla dig 
hemma, sova mycket, hålla dig undan från vänner och sociala aktiviteter och vara borta från jobbet]. 
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Skulle du vilja rita en pil någonstans här på linjen för att visa var du befinner dig just nu och åt vilket 
håll du är på väg? Befinner du dig på den vitala sidan här (pekar), eller är du mer åt det här hållet, 
mot kontroll? 
“Vad tänker [du] när du ser det här?” (s. 101) 
 
Övning: Byta riktning 
Genomförs efter kurs- och rondellövningens första fråga. Deltagarna får hjälp att svara på 
resterande frågor i kurs- och rondellövningen med hjälp av denna övning.  
Många av er har beskrivit att ni är på väg åt ett annat håll än ni egentligen vill. Det går ganska fort 
också. Vi ska försöka illustrera vad vi menar med en övning. Sprid ut er i rummet. Börja gå framåt 
och vänd omedelbart på klacken och gå åt andra hållet när vi säger “nu”. Okej ni kan börja gå.. NU! 
 
Frågor efter övningen: 

• Hur gick det där?  
• Kan du/ni göra på något annat sätt för att byta riktning på ett säkrare sätt? 

“Då kanske vi måste tänka på samma sätt angående din kurs i livet” (s. 103) 
 
Fortsätt att svara på frågorna i kurs- och rondellövningen: 

• Vilka, om några, är för- och nackdelarna med att sträva efter mer kontroll? 
• Vilka beteenden för dig i riktning mot mer mening i livet? 
• Om du fastnar på vägen, hur skulle du då kunna hitta motivation för att ändå fortsätta i 

riktning mot mer mening? 
• Vem eller vad kan hjälpa dig för att röra dig i riktning mot mer mening? 

Gå igenom frågorna med gruppen.  
 
Sammanfattning 
Behandlaren sammanfattar sessionen med hjälp av frågorna nedan. 

• Vad har vi gjort? 
• Hur gick det?  

Hemuppgift: Gör en observation 
För att förbereda deltagarna till nästa session så ska de på egen hand testa att bara observera sig 
själva i olika situationer. Behandlaren går kort igenom uppgiften samt att deltagarna får med en 
utskriven version av instruktionen.  
Instruktion till hemuppgiften:  
Lägg märke till när det dyker upp jobbiga tankar, känslor eller fysiska sensationer och vad du då gör. 
Prova att bara observera det som händer, utan att påverka det eller kämpa emot. Skriv några rader 
om vad som händer: 

• Vad är det som dyker upp? 
• När dök det upp? 
• Hur fungerade det när du provade att bara observera istället för att kämpa emot eller fly från 

det? 

Avslutning  
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Deltagarna får besvara frågan “Vad tar du med dig från sessionen idag?”.  
 
SESSION 2 
 
Mål/syfte 
Målet med den andra behandlingssessionen är att öka deltagarnas förmåga till att observera de 
tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser som dyker upp i olika situationer, att vara närvarande 
och accepterande utan att kämpa emot eller försöka kontrollera det som dyker upp. Färdigheten att 
bara observera det som händer är första steget för att kunna nå ett närvarande och accepterande 
förhållningssätt. Tanken är att dessa färdigheter ska göra det enklare för deltagarna att börja leva 
mer i enlighet med sina värden.  
 
Tips till behandlaren 

• Fortsätt att vara icke-dömande och accepterande.  
• Uppmärksamma vad “den tänkande hjärnan” gör.  
• Tänk extra mycket på att uppmärksamma när deltagarna undviker obehagliga känslor och 

tankar i rummet, samt uttrycker sina antaganden om livet i form av regler.  
• Hjälp deltagarna att stanna upp när de flyter iväg i dåtid eller framtid eller när de fastnar i sina 

tankar. 

Nyckelcitat att använda för att öka närvaro och öppenhet genom hela sessionen 
• “Jag skulle vilja att vi stannar lite här” (s. 121) 
• “Skulle du kunna hålla kvar det där som just dök upp?” (s. 118) 
• “Kan du beskriva hur det känns när du berättar det där för mig?” (s. 118) 
• “Hur känns det i kroppen när vi pratar om det här?” (s. 118) 
• Hur blir det för dig/vad händer i dig nu när det här är svårt/när du berättar det här/just nu…? 
• Byt ut ordet “men” mot “och” (s. 125) 
• “Vad säger ditt huvud om det här just nu?” (s. 125) 
• “Hur reagerade din tänkande hjärna på det där som jag just sa?” (s. 125) 
• “Vem ska du lyssna på? Din tänkande hjärna eller din erfarenhet?” (s.125) 
• “Din tänkande hjärna kommer nog att bli ganska upprörd om du slutar att göra vad den säger 

åt dig. jag gissar att den kommer att föra ännu mera oväsen för att se om den kan få dig att 
lyda” (s. 125)  

Material 
• Manus till övning i medveten närvaro (finns i protokollet) 
• Post-it-lappar 
• Pennor 
• Whiteboardpennor  
• Beskrivning av hemuppgiften att ge till deltagarna 

Överblick 
• Genomgång av hemuppgiften  
• Övning: Att vara ett vittne  
• Psykoedukation: Defusion  
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• Övning: Klibbiga tankar  
• Övning: Spegelövningen  
• Övning: Vackert namn  
• Sammanfattning  
• Hemuppgift: Aktivitet i värderad riktning  
• Avslutning  

Detaljerad beskrivning 
 
Genomgång av hemuppgiften (10 min) 
Deltagarna får i tur och ordning berätta om föregående veckas hemuppgift “Gör en observation”. 
Det är sannolikt att alla inte har genomfört uppgiften. Det är svårt att testa nya saker och som 
behandlare ska vi inte döma deltagarna för att de inte gjort sin uppgift utan fortsätta vara 
accepterande och icke-dömande precis som i allt annat gällande behandlingen.  
 
Frågor: 

• Lyckades du genomföra hemuppgiften? 
• Hur många gånger/när/i vilken eller vilka situationer? 
• Vad var det som dök upp? 
• När dök det upp? 
• Hur fungerade det när du provade att bara observera istället för att kämpa emot eller fly från 

det? 

 
 
Övning: Att vara ett vittne (10 min) 
Övningen syftar till att hjälpa deltagarna att vara här och nu och bli mer medvetna om det som dyker 
upp, det vill säga tankar, känslor och fysiska sensationer.  
 
Att vara ett vittne (s. 126) 
Sätt dig bekvämt och låt händerna vila i knät med handflatorna uppåt. Håll ögonen öppna samtidigt 
som du riktar uppmärksamheten mot händerna. 
Lägg märke till din hållning. Försök att sitta rakt. Tänk dig att ditt huvud är lätt som ett flöte som 
flyter ovanför dina axlar.  
Ta några djupa, långsamma andetag. Lägg märke till hur luften färdas in och ut ur din kropp, om och 
om igen. Rikta återigen uppmärksamheten mot dina händer och din hållning. Är händerna 
avslappnade? Är ryggen rak? 
Fortsätt att notera andningen, samtidigt som du betraktar det som händer i din tänkande hjärna. 
Lägg märke till din mentala aktivitet. Går tankeverksamheten fort? Är det mycket som händer där 
inne? Funderar ditt medvetande över när den här övningen ska ta slut eller vad som ska hända 
härnäst? Är den tänkande hjärnan upptagen med saker som hände igår eller för ett år sedan? Är den 
tänkande hjärnan fångad i någon slags känsla, som till exempel rädsla? Planerar du din framtid eller 
far du iväg i dagdrömmar? Känns din tänkande hjärna tung eller långsam? 
Le lätt för dig själv samtidigt som du betraktar din mentala aktivitet, ungefär som om du skulle ha 
lett mot ett lekande barn som inte är medvetet om att du tittar på honom eller henne. 
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Fortsätt hela tiden att betrakta din andning, dina händer och din hållning och det som händer i 
kroppen. Kanske kommer du att bli uppmärksam på en rad olika sensationer: hunger, ryggsmärtor, 
en tyngd över bröstet, känslan i ögonen just innan du börjar gråta. Observera bara nyfiket det som 
händer och se om du kan ge plats för det som känns. 
Om du svävar bort, i en dagdröm (vilket du säkert kommer att göra), rikta då vänligt men bestämt 
tillbaka uppmärksamheten mot andningen, händerna, hållningen och ditt leende och börja sedan 
observera det som händer igen. 
 
Psykoedukation: Defusion (5 min) 
Fusion betyder sammansmältning. Vi använder ordet fusion när man smälter samman med sina 
tankar, när man fastnar i dem och upplever att man är sina tankar, att tankarna är en sanning. 
Genom att öva oss på att observera våra tankar så som vi nyss gjorde så övar vi oss på defusion, det 
vill säga att lära oss att se våra tankar som just tankar. Tankarna kan vara sanna eller falska, det 
spelar inte så stor roll, det vi vill fokusera på är om tankarna är funktionella eller inte. Får de oss att 
må bättre eller sämre? Får de oss att leva det liv vill leva?  
De här tankarna som vi smälter samman med eller fastnar i kan vi kalla för “klibbiga tankar”. Ofta 
triggar dessa tankar obehag och regler. Vi kan öva oss på att få syn på de här klibbiga tankarna och 
bära med sig dem utan att kämpa emot eller försöka att inte låtsas om dem. På så vis övar vi oss i 
defusion och att leva det liv som vi vill leva, samtidigt som vi har dessa tankar. 
Många har klibbiga tankar som säger att smärta/obehag måste bort innan de kan göra det som de 
tycker är viktigt eller roligt. Kan det vara så att vi kan ha kvar den där smärtan eller det obehagliga 
och leva livet som vi vill? Vad tror ni?  
 
Vi ska göra en till övning: 
 
Övning: Klibbiga tankar (20 min) 
Syftet med övningen är att öka förmågan till närvaro och öppenhet. Genom att visa de andra 
deltagarna vad de brottas med och sätta ord på det som sker inombords får de öva sig i acceptans 
och ta ett steg närmare defusion. 
 
Instruktion: 
Deltagarna får skriva tankar som upplevs som obehagliga på en post-it-lapp och sedan klistra fast 
den på bröstet. Därefter får de gå runt i rummet och prata med andra deltagare eller kanske göra 
något annat som går i linje med deras värden.  
 
Fråga: 

• Vänd dig mot någon av deltagarna i rummet, efter att ha läst vad han eller hon bär med sig 
för tanke, titta honom eller henne i ögonen och berätta vad det är du ser där inne.  

• Hur känns det att bära runt på och visa upp era klibbiga tankar medan ni går runt och pratar 
med varandra just nu? 

• Hur är det att se vad de andra deltagarna bär runt på? Vad känner ni gentemot de andra? 

Övning: Spegelövningen (10 min) 
Denna övning syftar till att locka fram acceptans för sin upplevelse och att på ett fysiskt och konkret 
sätt visa på skillnaden mellan acceptans och kamp.  
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Instruktion: 
Deltagarna arbetar i par. Den första deltagaren får med ord beskriva den klibbiga tanken han eller 
hon skrev ner i övningen innan. Deltagaren intar sedan en pose som svar till den klibbiga tanken (till 
exempel att kämpa emot, fly undan för eller gömma sig för tanken) och håller denna pose i cirka en 
minut medan han eller hon försöker att uppleva känslan av att vara i posen fullt ut. När en minut har 
gått får den andra deltagaren som uppgift att försöka få den första deltagaren till att inta ett mer 
accepterande förhållningssätt genom att försiktigt ändra på hans eller hennes pose. När den första 
personen kommit tillrätta i hans eller hennes pose speglar den andre personen den accepterande 
posen. Paret behåller sina poser i en minut och får därefter reflektera kring övningen.  
Deltagarna byter roller och övningen genomförs på samma sätt en gång till.  
 
Frågor: 

• Vad hände? 
• Hur var det? 

Övning: Vackert namn (10 min) 
Syftet med övning är att deltagarna ska få öva sig i att se på sin kamp med sina svårigheter utifrån 
ett nytt perspektiv. 
 
Instruktion: 
Be deltagarna att ge sin klibbiga tanke ett vackert namn.  
 
Några exempel: 
Trötthet  Sleeping beauty 
Nedstämdhet  Bara ett svart litet regnmoln 
Ledsen/sorg  Det mörka lilla hålet 
Ångest   Den lilla klumpen 
Ryggsmärta  Mitt envisa lilla ryggtroll 
Sug/beroende  Det lilla kakmonstret 
Rädsla   Lille Skutt/Nasse 
Klantig   Bambi på hal is 
Ful   Den fula lilla ankungen/fjärilslarven  
 
Deltagarna får sedan skriva det vackra namnet på en post-it-lapp och sätta över den gamla med den 
klibbiga tanken. De får sedan på samma sätt som innan interagera med varandra. 
 
Frågor: 

• Hur upplever ni att det är att bära på det vackra namnet?  
• Är det någon skillnad jämfört att bära på den klibbiga tanken? 

Sammanfattning 
Behandlaren sammanfattar sessionen med hjälp av frågorna nedan. 

• Vad har vi gjort? 
• Hur gick det?  
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Hemuppgift: Aktivitet i värderad riktning 
Inför nästa session får deltagarna som uppgift att prova att genomföra en aktivitet som går i deras 
värderade riktning. Detta fungerar som en introduktion till nästa session. Behandlaren går kort 
igenom uppgiften och lämnar ut den tillhörande instruktionen.  
 
Instruktion till hemuppgiften: 
Genomför en aktivitet som göra att du kommer närmare det som är viktigt för dig. Det kan vara 
något litet eller något stort. Du gör precis det som du själv vill. I samband med aktiviteten så kan det 
dyka upp hinder. Testa att förhålla dig accepterande till dessa och se vad som händer.  
 
Fundera på följande: 

• Vad gjorde du? 
• Hur gick det? 
• Dök det upp några hinder? 
• Vad gjorde du med dem? 

Avslutning 
Deltagarna får besvara frågan “Vad tar du med dig från sessionen idag?”.  
 
SESSION 3 
 
Mål/syfte 
Målet med den tredje behandlingssessionen är att skapa motivation och engagemang för att börja 
röra sig i sin värderade riktning. Under sessionen kommer gruppen få undersöka hur de kan närma 
sig sina värden och samtidigt bära med sig obehagliga tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser 
som hör livet till. Deltagarna kommer få öva sig i att göra ett åtagande kring framtiden och dela med 
sig av detta till resten av gruppen på ett tydligt sätt, vilket bidrar till ökad motivation till förändring.  
 
Tips till behandlaren 

• Fortsätt att vara icke-dömande och accepterande.  
• Fortsätt uppmärksamma vad “den tänkande hjärnan” gör och när deltagarna undviker 

obehagliga känslor och tankar i rummet, samt uttrycker sina antaganden om livet i form av 
regler.  

• Hjälp deltagarna att stanna upp när de flyter iväg i dåtid eller framtid eller när de fastnar i sina 
tankar. 

• Låt deltagarna vara aktiva och ge ordet till gruppen när frågor dyker upp.  

Nyckelcitat att använda för att öka närvaro och öppenhet genom hela sessionen 
• Vad skulle det står på din gravsten om du var tvungen att skriva ner det just nu? 
• Finns det något som du är särskilt intresserad av att bli ihågkommen för? 
• Vad är det som är viktigt för dig i just den här situationen? 
• Vad skulle kunna göra den här situationen meningsfull, viktig och sann för dig? 
• Skulle du vara villig att göra något åt vart du är på väg, jämför med vart du skulle vilja vara på 

väg? 
• Skulle din riktning i livet just nu kännas bättre om du tog tag i den här saken? 
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• Om du ägnade dig mer åt det där beteendet just nu, skulle det då betyda att du levde mer i 
enlighet med dina värden? 

• Exakt vad skulle du kunna göra som bevisar för dig att du lever i linje med dina personliga 
värden? 

• Om du skulle kunna välja, vad skulle du då vilja göra annorlunda i den här situationen? 

Material 
• Papper 
• Pennor 
• Formulär för plan för framtiden: ”Min plan framöver” 
• Whiteboardpennor 

Överblick 
• Gå igenom hemuppgiften: Aktivitet i värderad riktning  
• Övning: Åttioårsdag  
• Övning: Handflatan upp, handflatan ner  
• Plan för framtiden  
• Sammanfattning  
• Hemuppgift: Fortsätt vara modig  
• Avslutning  

Detaljerad beskrivning 
 
Gå igenom hemuppgiften: Aktivitet i värderad riktning 
Deltagarna får i tur och ordning berätta om föregående veckas hemuppgift “Aktivitet i värderar 
riktning”.  
Frågor: 

• Vad gjorde du? 
• Hur gick det? 
• Dök det upp några hinder? 
• Vad gjorde du med dem? 

Övning: Föreställ dig din åttioårsdag (20 min) 
Denna övning kan användas om deltagarna har svårt att komma i kontakt med deras värden och 
vilket slags liv de skulle vilja leva.  
 
Instruktion:  
Föreställ dig att det är din åttioårsdag och tre olika personer reser sig upp i tur och ordning för att 
hålla ett tal till din ära. Kom ihåg att det här är en fantasiövning, så den behöver varken vara logisk 
eller realistisk. Du själv fyller åttio, men dina vänner kan se ut precis som de gör idag. Och där kan 
finnas personer som idag är döda eller som antagligen kommer att vara döda den dag du faktiskt 
fyller åttio år. Och vill du ha barn en vacker dag, ja, då kan barnen vara med. Det är ingen realistisk 
bild av framtiden vi är ute efter, utan en fantasibild - hur skulle det se ut på din åttioårsdag om alla 
dina drömmar gick i uppfyllelse? Om huvudet lägger sig i och börjar säga saker : “Folk säger aldrig 
vad de egentligen tycker på sådana tillställningar.” Eller: “Nej, den skulle aldrig säga så om mig”, säg 
då bara: “Tack, huvudet!” och fortsätt med övningen. Okej? 
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Övningen (vid varje “…” kan du pausa 3-5 sekunder): 
Bra. Då vill jag be dig sätta dig bekvämt och antingen blunda eller fixera någon punkt med blicken… 
och ta några djupa andetag… fokusera på att tömma lungorna helt… tryck ut all luft… och låt dem 
fyllas upp igen av sig själva… lägg märke till hur luften strömmar in… och strömmar ut… in genom 
näsborrarna… ner i lungorna… och ut igen… Lägg märke till hur lungorna, när de väl töms på luft, fylls 
upp igen av sig själva… Låt andningen hitta sin egen naturliga rytm… så att du inte behöver 
kontrollera den… Och nu vill jag be dig göra en övning i fantasin… föreställ dig din åttioårsdag… 
försök inte att vara realistisk, utan fantisera fritt om hur den skulle se ut i den bästa av alla världar, i 
en idealvärld eller sagovärld där alla som betyder något för dig… vänner, partner, barn, föräldrar, 
kollegor… alla som du bryr dig om och tycker om, även om de inte lever längre, alla är samlade till 
din ära… Det kan vara en lite sammankomst i hemmet eller ett stort kalas på lokal… fantasin är din, 
så du gör precis som du vill…  
Föreställ dig nu att någon du tycker riktigt mycket om - en vän, ett barn, din partner, en förälder, du 
väljer själv - reser sig och håller ett tal om dig… ett kort tal, inte mer än tre till fyra meningar långt… 
och det handlar om vad du står för i livet… vad du betyder för dem… och vilken roll du har spelat i 
deras liv… och föreställ dig att de säger det som du innerst inne, allra djupast i ditt eget hjärta skulle 
vilja höra. (Paus 40 till 50 sekunder.) 
Terapeuten upprepar samma sak med två andra talare - som klienten också väljer fritt - och lämnar 
40 till 50 sekunders tyst betänketid varje gång. 
De flesta märker att den här övningen lockar fram ett helt spektrum av känslor, somliga varma och 
kärleksfulla, andra direkt plågsamma. Så ta dig tid och lägg märke till vad du känner… och fundera 
över vad dessa känslor vill säga dig… om vad som är verkligt viktigt för dig… vilken sorts människa du 
vill vara… och vad, om något, du just nu verkar försumma. (Paus 30 sekunder.) Och nu… kan vi runda 
av övningen… lägg märke till din andning… lägg märke till kroppen där i stolen… och lägg märke till 
ljuden du hör… och öppna ögonen och lägg märke till vad du ser… sträck på dig lite grann… var 
uppmärksam på hur du sträcker på dig… och välkommen tillbaka! 
 
Frågor: 

• Vad hände? 
• Vad sa de om dig? 
• Vad säger detta om det som är viktigt för dig, vad du vill stå för, vilken sorts människa du vill 

vara? 
• Försökte huvudet lägga sig i övningen? På vilket sätt? 
• Krokade du i/fastnade i vad det sa vid någon punkt? Hur kom du loss? 
• Vilka känslor dök upp? 
• Kunde du ge plats åt dem eller kämpade du emot? 
• Undvek du att göra övningen? 

 
Övning: handflata upp, handflatan ner 
(Håller fram ena handen med handflatan vänd nedåt.) 
Om du tänker dig att översidan av min hand representerar allt det som du är rädd för, flyr ifrån och 
försöker undvika. Vad ska vi lägga för saker där? 
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Bra. (Vänder på handen, så att handflatan är uppåt.) Den här sidan representerar allt det som du 
tycker är viktigt i livet. Vad lägger du där? 
(Vänder långsamt på handen, fram och tillbaka.) Är det möjligt att tänka sig allt allt det som är viktigt 
för dig faktiskt kan producera [rädsla och ångest]… och att [ångest och rädsla] är andra sidan av allt 
det som är viktigt för dig? Skulle det då kunna vara så att man inte kan få det ena utan att samtidigt 
få det andra - att det är två sidor av samma mynt? Om inget känns, är det inte viktigt. Om det inte är 
viktigt, är det inget som känns. Skulle vi därför kunna komma överens om att allt som betyder något 
för dig faktiskt kommer att innebära ett visst mått av [ångest och rädsla]? Att valet att göra mer av 
det som är viktigt för dig kommer att betyda att du får ta obehaget med dig på resan? 
Den viktiga frågan är här om du ska byta kurs och börja färdas norrut, i enlighet med det som är 
viktigt för dig, eller om du ska stanna kvar där du är nu och fortsätta kämpa emot och försöka 
kontrollera [ångest och obehag] för att känna dig trygg? Du väljer själv.  
 
Allmän gruppreflektion:  
Hur ska du kunna bära med dig det du är rädd för, flyr ifrån eller försöka undvika?  
Deltagarna får prata med och tipsa varandra om hur de kan inta ett accepterande förhållningssätt 
och hur klibbiga tankar kan hanteras samtidigt som de gör de saker som är viktigt för dem.  
 
Plan för framtiden 
Behandlaren leder en gruppdiskussion kring vad deltagarna behöver för att kunna fortsätta att röra 
sig i en värderad riktning efter avslutad behandling. Det är viktigt att deltagarna får komma med 
egna specifika exempel eftersom att planen ska vara användbar just för dem, men vid behov kan 
behandlaren bidra med några punkter som kan vara bra att ha med i sin plan: 
 
Mitt mål är att:  
Värdena bakom mitt mål är följande: 
Det jag ska göra för att nå målet är följande: 
De tankar/minne, känslor, förnimmelser, impulser jag är beredd att ge plats åt är följande: 
Jag skulle ha nytta av att intala mig själv att: 
Vid behov kan jag bryta ner detta mål i mindre steg 
Det minsta, enklaste steg jag kan börja med är: 
Detta första steg ska jag ta: tid, dag, datum 
 
Vid behov kan behandlaren ta upp skillnaden mellan mål och värden och fråga deltagarna om någon 
av dem kan förklara.  
 
Nyckelcitat behandlaren kan använd sig av: 

• Kompassmetaforen: Skillnaden mellan mål och värden kan jämföras lite med en kompass. Där 
en viss riktning är värdet och olika platser som du kommer till på vägen i den utstakade 
riktningen är mål (eller kanske hinder?) som du behöver ta dig till för att fortsätta färdas åt 
det håll/i den riktning som just du vill. Man kan alltid färdas mer [norrut] och därför behöver 
vi konkreta mål på vägen för att veta att vi är påväg i rätt riktning. Till exempel stämpla vid 
orangea kontroller när man orienterar.  

• Resemetaforer: På en lång resa behöver man göra medvetna val för att nå destinationen. Om 
man stöter på hinder på resan så kan det vara lockande att avbryta för att slippa obehaget 
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som hindren medför. För att behålla kontakten med det övergripande målet det vill säga att 
färdas i linje med personliga värden och därför vara villig att fortsätta resan.  

• Belysa att det kan vara resan själv som är målet och att ens värden kan förändras under resans 
gång. “Mål är en process som gör processen till målet”.  

Deltagarna får själva fylla i formuläret “Min plan framöver” (ur Livheim, Ek och Hedensjö). Hämtas 
från: 
http://www.tidattleva.se/wp-content/uploads/2017/02/Min-plan-framover.pdf  
 
Sammanfattning 
Behandlaren sammanfattar sessionen med hjälp av frågorna nedan. 

• Vad har vi gjort? 
• Hur gick det?  

Hemuppgift: Fortsätt vara modig 
Efter avslutad behandling får deltagarna med sig en sista uppgift, och det är att de ska fortsätta vara 
modiga. De ska fortsätta öva på det vi arbetat med under sessionerna, det vill säga att 
uppmärksamma tankar, känslor och fysiska sensationer och våga ha kvar och bära med sig det 
jobbiga samtidigt som de gör aktiva val och väljer att göra det som är viktigt för dem i livet. Fortsätta 
arbeta med och följa sin plan för framtiden. 
 
Avslutning 
Deltagarna får besvara frågan “Vad tar du med dig från sessionen idag?” och “Vad tar du med dig 
från de här veckorna?”. 
 
 

  

http://www.tidattleva.se/wp-content/uploads/2017/02/Min-plan-framover.pdf
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Bilaga 8. Förebyggande sjukskrivning 

 
Förebyggande sjukskrivning för fokuserad behandling för ökad livskvalitet 
 
Antal timmar: 1,5 h behandling + restid 
Antal tillfällen: 3 sessioner 
Datum: 13, 20 och 27 mars 2018 
Period: 3 veckor 
 
Kort beskrivning av behandlingen 
Behandlingen utgår från Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) som är 
en vetenskapligt grundad psykologisk korttidsbehandling. Behandlingen är transdiagnostisk 
vilket innebär att den vänder sig till personer med flera olika diagnoser och problem. Det kan 
handla om allt från nedstämdhet och depression till ångest, kronisk smärta eller andra 
problem som gör att individen mår dåligt och känner sig begränsad i livet.  
 
Behandlingen syftar till att hjälpa dessa personer att bättre hantera jobbiga tankar och 
känslor, minska undvikandebeteenden och ta reda på vad som är viktigt för dem i livet. Detta 
för att de ska kunna leva ett liv som känns betydelsefullt med ökad funktionsnivå och 
livskvalitet. 
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